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Περίληψη 
Το παρόν έγγραφο αποτελεί τη διπλωματική μας εργασία ως φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εν όψει 

απόκτησης του πτυχίου μας από το τμήμα αυτό. Επιχειρούμε να αναλύσουμε τη δομή και τη 

λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, καθώς και το 

αντίκτυπό του στη σύγχρονη κοινωνία. Περιγράφουμε, συν τοις άλλοις, την επίδραση των 

σύγχρονων τεχνολογιών στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Επιπλέον, μελετήσαμε την περίπτωση 

τοπικής επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστώσουμε την επίδραση που είχε σε αυτή τα 

τελευταία χρόνια το ηλεκτρονικό εμπόριο και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με τον ελληνικό 

και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο πωλήσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύουμε τον όρο ηλεκτρονικό 

επιχειρείν, που πρόκειται για το υπερσύνολο της έννοιας του ηλεκτρονικού εμπορίου και 

ουσιαστικά θέτει τις βάσεις και τις αρχές για την ανάπτυξή του. Στη συνέχεια, μεταβαίνουμε 

στην έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου επιγραμματικά και την ιστορία του, ενώ 

ολοκληρώνουμε με τον όρο του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ,  που αποτελεί ένα ακόμα υποσύνολο 

του ηλεκτρονικού επιχειρείν, ώστε να ολοκληρώσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο σαν έννοια και 

να εμβαθύνουμε παρακάτω. Στο δεύτερο κεφάλαιο επικεντρωνόμαστε, πλέον, μόνο στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο και μελετάμε τη δομή του, τα μοντέλα εφαρμογής του, τη συμβολή του 

στη σύγχρονη αγορά αλλά και στα μειονεκτήματα που αυτό εμφανίζει για τις επιχειρήσεις και 

τους καταναλωτές. Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο, όπου συσχετίζουμε τις Τεχνολογίες 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας με το ηλεκτρονικό εμπόριο, αφού αποτελούν έννοιες στενά 

συνδεδεμένες. Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετάμε την εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην 

Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο σε βάθος δεκαετίας, αναλύουμε τους φραγμούς 

που εκκρεμούν προς αντιμετώπιση στον τομέα των ηλεκτρονικών αγορών αλλά και τα 

δικαιώματα των ηλεκτρονικών καταναλωτών. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας 

εργασίας, μελετάμε την περίπτωση της επιχείρησης Δραγατσίκας ΕΠΕ, που δραστηριοποιείται 

στο χώρο των λευκών ειδών και του ρουχισμού και διαθέτει ενεργό διαδικτυακό κατάστημα, 

προκειμένου να καταγράψουμε την πρόοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια, να μελετήσουμε τις αλλαγές που μπορεί να επιφέρει σε μια σύγχρονη 

επιχείρηση, αλλά και να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πρόβλεψη για την εξέλιξη του 

ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας. 

Λέξεις-κλειδιά: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, ΤΠΕ 
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Abstract 
This document is our diploma thesis as students of the Informatics Computer and 

Telecommunications Engineering Department of the University of Western Macedonia, in view 

of our graduation from it. We try to analyze the structure and operation of e-commerce both in 

Greece and abroad, as well as its impact on modern society. We describe, among other things, 

the impact of modern technologies on its further development. In addition, we studied the case of 

a local business in order to ascertain the impact of e-commerce in recent years and to compare 

the results with the Greek and European average sales. In the first chapter we analyze the term e-

business, which is a superset of the e-commerce concept and basically sets the bases and 

principles for its development. Then we move on to the e-commerce concept and its history, 

while completing the term e-marketing, which is another subset of e-business, to complete e-

commerce as a concept and analyze it below. In the second chapter, we  focus on e-commerce 

only and we are studying its structure, its implementation models, its contribution to the modern 

market, and its disadvantages for both businesses and consumers. We continue with the third 

chapter, where we associate Information and Communication Technologies with e-commerce, 

since they are closely related concepts. In the fourth chapter, we are studying the evolution of e-

commerce in Greece, Europe and globally over a decade, we analyze the barriers that remain to 

be addressed in the e-commerce sector as well as the rights of electronic consumers. Finally, in 

the fifth chapter of this paper, we study the case of Dragatsikas Ltd., which is active in the field 

of linen  and clothing, and has an active online shop, in order to record the progress of e-

commerce in Greece in recent years, to study the changes that it can bring to a modern business, 

but also to try to make a forecast for the evolution of e-commerce in our country. 

Keywords: E-Commerce, E-Business, ICT 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις έννοιες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, 

Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ 

1.1  Ηλεκτρονικό  επιχειρείν  

 

1.1.1 Εισαγωγή στην έννοια 

 

Το «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-Business)» αποτελεί υπερσύνολο της έννοιας του ηλεκτρονικού 

εμπορίου και αφορά στην οργάνωση μιας επιχείρησης, με σκοπό την αύξηση των ροών της. Το 

"ηλεκτρονικό επιχειρείν" συμπεριλαμβάνει όλες τις οικονομικές λειτουργίες και δράσεις που 

υποστηρίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Ο αριθμός των εταιριών που στρέφονται σε 

αυτό αυξάνεται διαρκώς και ο κύριος λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι η πλοήγηση στο 

διαδίκτυο είναι πλέον πολύ πιο εύκολη για το κοινό και κατ’ επέκταση όσοι το χρησιμοποιούν 

έχουν αυξημένη πρόσβαση στις εταιρίες αυτές. Επίσης, η διαδικτυακή εκπροσώπηση αφορά όχι 

μόνο φυσικές, αλλά και εικονικές επιχειρήσεις. 

Σε αρκετές από τις περιπτώσεις η εταιρία, ενώ δεν έχει φυσικό κατάστημα ή υπόσταση εν γένει 

πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε να προωθεί τα προϊόντα της, να πραγματοποιεί 

πωλήσεις, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών αλλά και να συνεργάζεται με άλλες 

επιχειρήσεις. 
1
 

 

1.1.2 Επίπεδα ηλεκτρονικού επιχειρείν 

 

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν αναλύεται σε τρία επίπεδα, τα οποία είναι: 

1. Εσωτερική οργάνωση: Χρησιμοποιούνται μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την 

οργάνωση και τη διαχείριση ζητημάτων εντός επιχείρησης. 

                                                             
1 https://el.wikipedia.org/wiki/Ηλεκτρονικό_επιχειρείν -Ανακτήθηκε 13 Απριλίου 2017 
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2.  Business-to-business (Β2Β):  Σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνονται μόνο οι συναλλαγές 

που πραγματοποιούνται μεταξύ εταιριών και επιχειρήσεων. Αφορούν το λεγόμενο 

χονδρικό εμπόριο. 

3. Business-to-consumer (Β2C): Σε αντίθεση με το παραπάνω επίπεδο, εδώ παρουσιάζεται 

το λιανικό εμπόριο, που περιλαμβάνει συναλλαγές ανάμεσα σε επιχειρήσεις και 

καταναλωτές.2 

 

1.1.3 Μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν 

 

Επιχειρηματικό μοντέλο ονομάζεται ο τρόπος που επιλέγει μια εταιρία να διαρθρώσει την 

επιχειρηματική της δραστηριότητα, προκειμένου να οδηγηθεί στα κέρδη που αποσκοπεί. Τα 

κύρια μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν που εμφανίζονται είναι τα εξής: 

 Χρηματομεσιτικό μοντέλο (brokerage model) 

Στο μοντέλο αυτό ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζουν οι χρηματομεσίτες. Σκοπός τους είναι 

η αποτελεσματική διασύνδεση πωλητών και καταναλωτών, ώστε οι συναλλαγές να 

προκύψουν χωρίς κωλύματα. Το ποσό χρέωσης διαμορφώνεται με βάση το επίπεδο του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν που ανήκει η κάθε εταιρία και τις υπηρεσίες που αυτή 

προσφέρει..  

 Διαφημιστικό μοντέλο (advertising model) 

Το διαφημιστικό μοντέλο του Internet είναι η εξέλιξη του διαφημιστικού μοντέλου 

εκπομπής μέσου που χρησιμοποιούσαμε κατά κόρων. Έτσι, η ιστοσελίδα πέραν του 

περιεχομένου και των υπηρεσιών προβάλλει επιπροσθέτως και διαφημιστικά μηνύματα. 

Οι διαφημίσεις μπορούν να αυξήσουν κατακόρυφα τα κέρδη της επιχείρησης, για αυτό 

και το διαφημιστικό μοντέλο είναι τόσο αποδοτικό. 

 

 

                                                             
2
 http://eclass.teipat.gr/eclass/modules/document/file.php/766130/e-Επιχειρείν_Σημειώσεις.pdf - Ανακτήθηκε 14 

Απριλίου 2017 
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 Πληροφοριακό μοντέλο (infomediary model) 

Στο πληροφοριακό μοντέλο οι εταιρίες παρέχουν πληροφορίες που αφορούν τόσο τους 

αγοραστές, όσο και τους πωλητές προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταξύ τους σχέση. 

Παρέχουν, για παράδειγμα, τις καταναλωτικές συνήθειες του αγοραστή παρέχοντας 

απαραίτητα δεδομένα στην επιχείρηση, αλλά και αναλυτικές πληροφορίες για τα 

προϊόντα και τους παραγωγούς τους, προς περαιτέρω διευκόλυνση του αγοραστή. 

 Εμπορικό μοντέλο (merchant model) 

Στο μοντέλο αυτό περιλαμβάνονται οι πωλητές χονδρικής και λιανικής προϊόντων και 

υπηρεσιών. Η πώληση γίνεται είτε με καθορισμό τιμών είτε με χρήση δημοπρασιών. 

 Kατασκευαστικό μοντέλο (manufacturer model) 

Το κατασκευαστικό μοντέλο, που λέγεται και άμεσο βασίζεται στη χρήση του  Internet 

και στην  ιδιότητα του να επιτρέπει την άμεση επικοινωνία κατασκευαστή – πελάτη. 

 Εταιρικό μοντέλο (affiliate model) 

Το εταιρικό μοντέλο επιτρέπει τις αγορές οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας επιθυμεί ο 

πελάτης, δεδομένης της σύνδεσής του στο διαδίκτυο. Αυτό αυτόματα συνεπάγεται 

αυξημένη πιθανότητα κέρδους, αφού προσφέρει κίνητρα οικονομικού χαρακτήρα και 

ταυτόχρονα συνδέει εταιρίες με τις θυγατρικές τους μέσω συνδέσμων. 

 Κοινοτικό μοντέλο (community model) 

Το συγκεκριμένο μοντέλο βασίζει την εισροή χρηματικών πόρων σε διαφήμιση 

προϊόντος , σε εθελοντικές συνεισφορές ή συνδρομές των πελατών και σε πώληση 

προϊόντων και υπηρεσιών βοηθητικού χαρακτήρα. 

 Συνδρομητικό μοντέλο (subscription model) 

Ο χρήστης πληρώνει ένα προκαθορισμένο ποσό συνδρομής ανά έτος/μήνα/μέρα για να 

χρησιμοποιεί την υπηρεσία, ανεξάρτητα από το αν θα την χρησιμοποιήσει όντως. 
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 Μοντέλο χρηστικότητας (utility model) 

Το μοντέλο χρηστικότητας/ζήτησης διαφέρει σημαντικά από το συνδρομητικό μοντέλο, 

αφού ο χρήστης καλείται να πληρώσει για όσο χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, δηλαδή 

μετράται ο χρόνος χρήσης. Είναι επομένως ένα μοντέλο που λειτουργεί προς όφελος του 

χρήστη. Παρά ταύτα, το συνδρομητικό μοντέλο χρησιμοποιείται κατά πολύ 

περισσότερο
3
. 

 

1.1.4 Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού επιχειρείν 

 

Με την εξέλιξη του internet έχουν δοθεί πολλές ευκαιρίες σε εκατομμύρια νέες επιχειρήσεις. Τα 

πλεονεκτήματα των συναλλαγών μέσω internet  είναι πολύ σημαντικά τόσο για τους ιδιοκτήτες 

των επιχειρήσεων αυτών όσο και για τους πελάτες τους σε αντίθεση με τις φυσικές επιχειρήσεις 

και είναι τα εξής : 

• Μειώνουν διοικητικά και λειτουργικά έξοδα. 

• Μειώνουν το αποθεματικό κόστος. 

• Περιορίζουν σημαντικά το κόστος των προμηθειών. 

• Βελτιστοποιούν την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών. 

• Εξορθολογίζουν τις διαδικασίες προμήθειας. 

• Αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας και την αλληλεπίδραση με τους 

εργαζόμενους, τους πωλητές και τους συνεργάτες καίριας σημασίας. 

• Αυξάνουν τα έσοδα για την επιχείρηση και τα περιθώρια κέρδους από την πώληση 

προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών 
4
. 

 

 

 

                                                             
3 https://el.wikipedia.org/wiki/Ηλεκτρονικό_επιχειρείν - Ανακτήθηκε 31 Απριλίου 2017 
4
 https://www.slideshare.net/ - Ανακτήθηκε 12 Απριλίου 2017 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ηλεκτρονικό_επιχειρείν
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1.1.5 Η σημασία του ηλεκτρονικού επιχειρείν για τις ελληνικές επιχειρήσεις 

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο για τις επιχειρήσεις δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα τρόπο ηλεκτρονικών 

συναλλαγών. Περιλαμβάνει ηλεκτρονικές διαδικασίες για εξυπηρέτηση των πελατών, εύρεση 

και συνεργασία με εταίρους, τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών, την ηλεκτρονικής 

τιμολόγηση και τις ηλεκτρονικές πληρωμές ακόμα και για την δημιουργία καινοτόμων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Στην Ελλάδα πλέον πάνω από 5.000 ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την 

καθημερινή τους λειτουργία, ενώ έχουμε πλέον βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές που 

καταδεικνύουν ότι και οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν στις απαιτήσεις του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν και να γίνουν περισσότερο παραγωγικές και καινοτόμες. Οι βασικές 

αυτές πρακτικές είναι : 

 Μείωση του κόστους δημιουργίας, επεξεργασίας, διανομής, αποθήκευσης και 

ανάκτησης πληροφοριών. Για παράδειγμα, η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπορεί να μειώσει 

μέχρι και 80% το κόστος έκδοσης και διαχείρισης ενός τιμολογίου, ενώ η διαδικτυακή 

συναλλαγή ενός πελάτη σε μια τράπεζα μπορεί να εξοικονομήσει πάνω από 75% του 

κόστους όταν η εξυπηρέτηση πραγματοποιείται μπροστά στο γκισέ. 

 Εξυπηρέτηση πελατών. Πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν μέσω του διαδικτύου μενού 

βοήθειας και εκπαιδευτικό υλικό για να παρέχουν αυτόματη βοήθεια στους πελάτες. Η 

υλοποίηση ομάδων συνομιλίας βοηθάει στη δημιουργία μιας κοινότητας, η οποία 

παρέχει ανεκτίμητη υποστήριξη στους πελάτες.  

 Νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα σε ένα φυσικό προϊόν 

να συνδυαστεί με μια υπηρεσία και πληροφορία και να διαφοροποιηθεί από το προϊόν 

που προσφέρεται από τους ανταγωνιστές. Ήδη πάνω από 2 εκατ. Έλληνες μηνιαίως 

χρησιμοποιούν τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του εύρεση και σύγκριση προϊόντων. 

 Νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Το διαδίκτυο βοηθά στη δημιουργία νέας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας με αναβάθμιση παλαιών επιχειρηματικών μοντέλων 

(π.χ. διανομέας) ή δημιουργία νέων (π.χ. ηλεκτρονική αγορά).  
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 Εύκολη και γρήγορη επέκταση στις διεθνείς αγορές. Tο διαδίκτυο συμβάλλει στην 

εύκολη και φθηνή παγκόσμια ηλεκτρονική  προώθηση ελληνικών προϊόντων/υπηρεσιών 

και στην ταχεία αποστολή τους ειδικά αν είναι ψηφιοποιημένα. 
5
 

 

1.2 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 

1.2.1 Εισαγωγή στην έννοια 

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)  αποτελεί μία σύγχρονη μέθοδο που υλοποιείται εξ 

αποστάσεως και αφορά στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Η καινοτομία του έγκειται 

στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, και κατ’ επέκταση στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων, 

χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων δηλαδή του πωλητή και του 

αγοραστή. Περιλαμβάνει τις διαδικασίες ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης, παράδοσης, 

εξυπηρέτησης και πληρωμής προϊόντων αλλά και υπηρεσιών. Επιπλέον  συμπεριλαμβάνει ως 

ολοκληρωμένη την έννοια του εμπορίου ως:  την ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων, τη 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, το διαδικτυακό μάρκετινγκ (το οποίο θα αναλυθεί 

εκτενέστερα στη συνέχεια), τη διεκπεραίωση διαδικτυακών διαδικασιών, την ανταλλαγή 

ηλεκτρονικών δεδομένων (EDI), την καταγραφή συστημάτων διοίκησης  και την 

αυτοματοποίηση συστημάτων συγκέντρωσης δεδομένων. Συνήθως αφορά στην αγορά φυσικών 

προϊόντων, ωστόσο όλο και περισσότερες υπηρεσίες μπορούν να καλυφθούν μέσω αυτού.
6
 

 

 

 

 

                                                             
5 http://www.esee.gr/Portals/0/EasyDNNNewsDocuments/716/04A_KefEIDIKO_2013 -Ανακτήθηκε 12 Μαΐου 2017 
6 https://top.host/ - Ανακτήθηκε 11 Απριλίου 2017 
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1.2.2 Ιστορία του ηλεκτρονικού εμπορίου 

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορούμε να πούμε ότι πρωτοεμφανίστηκε στη δεκατία του 1960, όταν 

οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων (EDI) 

προκειμένου να μοιράζονται εταιρικά έγγραφα με άλλες επιχειρήσεις. Το 1979  το American 

National Standards Institute ανέπτυξε το  ASC X 12 και το παγίωσε ως παγκόσμιο σύστημα για 

την ανταλλαγή εγγράφων μέσω ηλεκτρονικών δικτύων για τις επιχειρήσεις. 

Καθώς ο αριθμός των ανεξάρτητων χρηστών που μοιράζονταν ηλεκτρονικά αρχεία άρχισε να 

αυξάνεται σημαντικά στη δεκαετία του 1980, η εμφάνιση σελίδων όπως το eBay και το Amazon 

στη δεκαετία του 1990 αποτέλεσε επανάσταση για τη βιομηχανία του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Από τότε οι καταναλωτές είχαν πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. 
7
 

 

1.3 Ηλεκτρονικό  Μάρκετινγκ 

 

1.3.1 Εισαγωγή στην έννοια  

 

Το ηλεκτρονικό marketing αποτελεί υποσύνολο του ηλεκτρονικού επιχειρείν που χρησιμοποιεί 

ηλεκτρονικά μέσα προκειμένου να καλύψει τους στόχους marketing ενός οργανισμού. Με την 

ανάπτυξη του διαδικτύου έχουµε γρηγορότερη και πιο άµεση πρόσβαση στους πελάτες. Δε 

βασιζόµαστε πλέον σε έγγραφα και άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες που έχουν ως 

αποτέλεσµα τις καθυστερήσεις και τα ενδεχόµενα λάθη. Από τη στιγµή που µπορούµε να 

επικοινωνούµε σε παγκόσµιο επίπεδο µε την ίδια ευκολία µε την οποία επικοινωνούµε και σε 

τοπικό, οι προσπάθειές µας δεν περιορίζονται µόνο σε τοπικούς πελάτες αλλά σε ένα ευρύτερο 

κοινό. Το Ε-Marketing είναι επίσης γνωστό ως web marketing, online marketing, web 

advertising, ή internet marketing. 

Κατά τον Philip Kottler, το e-marketing είναι μια σειρά από ενέργειες και δραστηριότητες που 

κάνει μια εταιρεία ώστε να καταγράψει τις επιθυμίες των καταναλωτών, να δημιουργήσει τα 

                                                             
7 http://searchcio.techtarget.com/definition/e-commerce - Ανακτήθηκε 12 Απριλίου 2017 
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προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα καλύψουν αυτές τις ανάγκες και να τα πουλήσει 

αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα από τους ανταγωνιστές της, δίνοντας στον καταναλωτή 

τη μεγαλύτερη δυνατή αξία. . Η επιτυχία μιας επιχείρησης δεν καθορίζεται από τον παραγωγό ή 

τον επιχειρηματία, αλλά από τον πελάτη-καταναλωτή.
8
 

 

1.3.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Ηλεκτρονικού Marketing 

 

Πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού marketing 

 

Η σηµασία των νέων ηλεκτρονικών μέσων και τεχνολογιών, ειδικότερα δε της χρήσης του 

διαδικτύου για το marketing προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα : 

 Μείωση κόστους προϊόντων και υπηρεσιών με τη βοήθεια του αυτοματισμού και τη 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

 Μείωση κόστους συναλλαγών λόγω της εξάλειψης μεσαζόντων. 

 Γρήγορη ανταπόκριση στην επικοινωνία μεταξύ εταιριών ή με τους τελικούς χρήστες. 

 Αυξημένη δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. 

 Αυξημένη διαδραστικότητα. 

 Αναβάθµιση της εικόνας της επιχείρησης και του προϊόντος. 

 Προσέλκυση της προσοχής, του ενδιαφέροντος και ανάπτυξη της αγοραστικής 

πρόθεσης του πελάτη µε την παρουσίαση των αναγκαίων πληροφοριών και των 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων για τα προϊόντα. 

 Ευκολότερη έρευνα αγοράς για τον τελικό χρήστη. 

 

 

 

 

                                                             
8
 http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2088/de_201400194_a.pdf?sequence=2 –

Ανακτήθηκε 17 Μαΐου 2017 
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Μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού marketing 

Ωστόσο η χρήση του ηλεκτρονικού marketing παρουσιάζει τα εξής μειονεκτήματα : 

 Εξάρτηση εξολοκλήρου από την τεχνολογία. 

 Ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας. 

 Κόστος συντήρησης λόγω συνεχούς εξέλιξης του περιβάλλοντος. 

 Μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές και μεγαλύτερος ανταγωνισμός λόγω αυτής. 

 Μειώνεται η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. 

 Έλλειψη πλήρους νομοθετικής κάλυψης σε θέματα που προκύπτουν από το 

ηλεκτρονικό εμπόριο και τη χρήση του διαδικτύου για τις επιχειρησιακές συναλλαγές.
9
 

 

1.3.3 Κατηγορίες ηλεκτρονικού marketing 

 

Το Internet Marketing αποτελεί εύστοχο συνδυασμό των δυνατοτήτων που μας παρέχει το 

διαδίκτυο με σκοπό τη σχεδίαση προϊόντων, την προώθηση και την πώλησή τους και χωρίζεται 

στις παρακάτω κατηγορίες : 

Display advertising 

Αποτελεί τρόπο προώθησης μιας εταιρίας μέσω διαφημιστικών πλαισίων σε άλλες ιστοσελίδες ή 

blog, για να αυξήσουμε την επισκεψιμότητά της. 

Search engine marketing (SEM) 

Η προώθηση της εταιρίας γίνεται με την αύξηση εμφάνισής της στα αποτελέσματα των μηχανών 

αναζήτησης με το αντίστοιχο κόστος ή με την τεχνική SEO που παρουσιάζουμε παρακάτω. 

Search Engine Optimization (SEO) 

Πρόκειται για την τεχνική βελτίωσης της εμφάνισης της ιστοσελίδας της εταιρίας στα 

αποτελέσματα των αναζητήσεων. 

                                                             
9
 https://www.slideshare.net/sadiqshariff10/e-business-ecommerce-emarketing-sadiq-shariff10hotmailcom - 

Ανακτήθηκε 16 Απριλίου 2017 
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Social Media Marketing 

Η προώθηση της εταιρίας γίνεται μέσω των διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι 

για παράδειγμα το Facebook, το Instagram και το Twitter. 

Email Marketing 

Στο συγκεκριμένο τρόπο προώθησης, το μάρκετινγκ είναι άμεσο και γίνεται απ’ ευθείας στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατόμων. 

SmS Marketing 

Σε αυτή την κατηγορία, η προώθηση της εταιρίας και των υπηρεσιών της γίνεται μέσω γραπτού 

μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο των δυνητικά ενδιαφερόμενων ατόμων. 

Referral Marketing 

Αποτελεί πιο συμβατικό τρόπο προώθησης της εταιρίας και βασίζεται στην προφορική 

παραπομπή στις υπηρεσίες μιας επιχείρησης σε συζήτηση ανθρώπων. 

Affiliate Marketing 

Πρόκειται για μια τεχνική μάρκετινγκ που η εταιρία επιβραβεύει τους συνεργαζόμενους με αυτή 

ή τις θυγατρικές της για την προσέλκυση αγοραστών. Κατ’ αυτό τον τρόπο είναι σαν να 

προσλαμβάνει άτομα που θα προωθήσουν προσωπικά την επιχείρηση. 

Inbound Marketing 

Απευθύνεται σε άτομα που είναι ήδη πελάτες της εταιρίας και αποσκοπεί στη συνέχιση 

προτίμησης του πελάτη, ώστε να γίνει επαναλαμβανόμενος αγοραστής, μέσω προσφορών και 

ενημέρωσης για νέα προïόντα. 

Video Marketing 

Πρόκειται για ίσως τον πιο κερδοφόρο τρόπο προώθησης της εταιρίας. Περιλαμβάνει την 

αναφορά και ανάλυση των προϊόντων από συνεργάτες σε μορφή βίντεο online. Λόγω της 

αμεσότητας που προκύπτει από το βίντεο, ο θεατής είναι πιο ευάλωτος στην αγορά και χρήση 
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της υπηρεσίας. Χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από τις επιχειρήσεις δικαίως αφού 

αποφέρει σημαντικά κέρδη.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 http://www.actionweb.gr/%CF%84%CE%AF-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-

%CF%84%CE%BF-internet-marketing/ - Ανακτήθηκε 16 Απριλίου 2017 
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Κεφάλαιο 2 : Εις βάθος ανάλυση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου  

2.1 Ο ρόλος της εξοικείωσης και της εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, ένας κύριος παράγοντας αυτής 

της ανάπτυξης είναι η εμπιστοσύνη και η εξοικείωση των ανθρώπων προς του προμηθευτές του 

διαδικτύου. Η εμπιστοσύνη πρέπει να είναι ένα σημαντικό θέμα στο ηλεκτρονικό εμπόριο διότι 

αποτελεί ένα σοβαρό παράγοντα σε πολλές κοινωνικές και οικονομικές αλληλεπιδράσεις που 

περιλαμβάνουν την αβεβαιότητα και την εξάρτηση ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν  τη νέα 

τεχνολογία. (Kumar N.,1996)
11

 Στην πραγματικότητα ένας από τους βασικούς λόγους των 

ανθρώπων που δεν αγοράζουν από το διαδίκτυο είναι η ανησυχία τους για την ασφάλεια των 

πληρωμών και την αξιοπιστία των επιχειρήσεων.  

Η εξοικείωση αφορά την γνώση των καταναλωτών για αναζήτηση των αγαθών που επιθυμούν 

να αγοράσουν αλλά και την εύκολη εύρεση πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση από την 

οποία θα προμηθευτούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Επιπλέον, μειώνει σε σημαντικό 

βαθμό την αβεβαιότητα των καταναλωτών δημιουργώντας μια δομή εμπιστοσύνης μεταξύ 

αυτών και των επιχειρήσεων. (Luhmann N., 1979) (Luhmann N. Trust and power. Chichester, UK: 

Wiley, 1979). Ένας άλλος λόγος που η εξοικείωση μπορεί να χτίσει την εμπιστοσύνη είναι ότι όχι 

μόνο παρέχει ένα πλαίσιο για τις μελλοντικές προσδοκίες, αλλά και αφήνει τους 

ανθρώπους/καταναλωτές να δημιουργήσουν τις ιδέες που αναμένουν βάση των προηγούμενων 

αλληλεπιδράσεων τους με διάφορες επιχειρήσεις (Blau P., 1964)
12

. 

 

 

 

 

                                                             
11

 Kumar N. The power of trust in manufacturer-retailer relationships. Harvard Business Review, 92±106, 1996 
12

  Blau P. Exchange and power in social life. New York: Wiley, 1964 
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2.2  Μοντέλα  εφαρμογής  Ηλεκτρονικού  Εμπορίου 
 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει ως συμβαλλόμενους τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές 

και τους δημόσιους οργανισμούς. Κατηγοριοποιείται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση τις 

οντότητες που διαδραματίζουν ρόλο πωλητή/αγοραστή αντίστοιχα: 

 

1. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Business to 

Business - B2B) : Το ηλεκτρονικό εμπόριο της μορφής αυτής αφορά τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων που συνήθως έχουν ως στόχο την αγορά 

προμηθειών με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό  επιτυγχάνεται η 

ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων στις παραγγελίες και αυξάνεται η ταχύτητα των 

συναλλαγών. 

Σαφώς είναι απαραίτητος ο συντονισμός και η συνεννόηση μεταξύ των συμβαλλόμενων, 

στην περίπτωσή μας των επιχειρήσεων, για τη λειτουργικότητα του μοντέλου.  

 

Εικόνα 1:  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Β2Β) 
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2. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Business  to 

Consumer - B2C)  : Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που έχουν στόχο την 

προώθηση  αγαθών και υπηρεσιών απευθείας από μία επιχείρηση στους καταναλωτές. Ο 

καταναλωτής έχει την δυνατότητα αφού έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο να αναζητήσει 

ηλεκτρονικά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, να επιλέξει αυτό που επιθυμεί και να το 

παραγγείλει. Η επιχείρηση λαμβάνει ειδοποίηση από την ηλεκτρονική σελίδα για τις 

διάφορες παραγγελίες  και αποστέλλει το προϊόν στον καταναλωτή. 

Με αυτή τη μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου μειώνεται το κόστος των συναλλαγών και οι 

καταναλωτές έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες για τα διάφορα προϊόντα, 

μπορούν να συγκρίνουν εύκολα και γρήγορα τις τιμές των προϊόντων και να 

εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο. 

 

 

Εικόνα 2: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (B2C) 

 

3. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Consumer to 

Business – C2B) : Σε αυτό το είδος ηλεκτρονικού εμπορίου ο καταναλωτής/πελάτης 

παίρνει την θέση του πωλητή ενώ η επιχείρηση του αγοραστή.O καταναλωτής έχει την 

ευκαιρία να διαθέσει προϊόντα και υπηρεσίες εντός ενός χρονικού διαστήματος δίνοντας 

τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξετάσουν τις απαιτήσεις του καταναλωτή και να 

υποβάλουν τις προσφορές τους. Ο καταναλωτής εξετάζει τις προσφορές των 

επιχειρήσεων και αποδέχεται αυτή η οποία τον ικανοποιεί. 
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Εικόνα 3: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (C2B) 

 

 

4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Consumer to 

Consumer - C2C) : Στην κατηγορία αυτή ο καταναλωτής πουλάει απευθείας σε άλλους 

καταναλωτές προϊόντα και υπηρεσίες. Ο καταναλωτής διαθέτει τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες του μέσω διαδικτυακών σελίδων στην τιμή που ο ίδιος επιθυμεί ή με τη μορφή 

δημοπρασίας. 

Αυτό το είδος συναλλαγής έχει το πλεονέκτημα της άμεσης επικοινωνίας του πελάτη με 

τον πωλητή χωρίς  την παρουσία κάποιου μεσολαβητή και ελαχιστοποιεί το κόστος 

συναλλαγής. Το μειονέκτημα που διαθέτει αφορά την εγγύηση της ποιότητας του 

προϊόντος λόγω της έλλειψης άμεσης επαφής του αγοραστή με το προϊόν. 

 

Εικόνα 4: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (C2C) 
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5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Government to 

Business – G2B) : Το μοντέλο αυτό το χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις μέσω ιστοσελίδων 

για να προσεγγίσουν διάφορες επιχειρήσεις. Τέτοιες ιστοσελίδες υποστηρίζουν 

δημοπρασίες, προσφορές και λειτουργίες υποβολής αιτήσεων. 

 

Εικόνα 5: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (G2B) 

 

6. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Business to 

Government – B2G): Αφορά τις συναλλαγές ανάμεσα σε εταιρίες και φορείς της 

δημόσια διοίκησης. Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν ιστοσελίδες για το εμπόριο και την 

ανταλλαγή πληροφοριών με διάφορους επιχειρηματικούς οργανισμούς. Τέτοιες 

ιστοσελίδες είναι διαπιστευμένες από την κυβέρνηση και παρέχουν ένα μέσο στις 

επιχειρήσεις να υποβάλλουν έντυπα αίτησης στην κυβέρνηση. Με αυτόν τον τρόπο οι 

επιχειρήσεις θα  πληρώνονται πάντα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αποστέλλονται 

στην κυβέρνηση. 

 

Εικόνα 6: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (B2G) 

 

7. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Government to 

Consumer) : Πρόκειται για δοσοληψίες πολιτών με κυβερνητικούς φορείς μέσω 

ιστοσελίδων. Η κυβέρνηση παρέχει στους πολίτες πληροφορίες όλων των κυβερνητικών 

υπηρεσιών, διάφορα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και διαφορετικές μορφές αιτήσεων 

που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους πολίτες. 
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Οι κύριοι στόχοι της χρήσης του G2C είναι να μειωθεί ο μέσος χρόνος για την 

ικανοποίηση των αιτημάτων των ανθρώπων για διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες.
13

 

 

Εικόνα 7: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (G2C) 

 

2.3  Πυραμίδα  ηλεκτρονικού  εμπορίου 

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί ένα σύνολο επιχειρηματικών και στρατηγικών εφαρμογών για 

την επίτευξη εμπορικών συναλλαγών και διαδικασιών. Η πυραμίδα του ηλεκτρονικού εμπορίου 

απαρτίζεται από τέσσερα επίπεδα : 

 Την τηλεπικοινωνιακή υποδομή: Τηλεφωνικό δίκτυα, Internet, LANs, MANs, VANs, 

WANs, Intranet/Extranet κτλ. 

 Τις τεχνολογίες του ηλεκτρονικού εμπορίου: Που αφορούν το Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο(E-mail), την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (Electronuc Data 

Interchange – EDI), την Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων, τους Ηλεκτρονικούς 

Καταλόγους (E-Cat), τις Ηλεκτρονικές Φόρμες (Electronic Forms), τους Γραμμωτούς 

Κώδικες, τη Διαχείριση Ροής Εργασίας και τα διάφορα Πολυμέσα (Multimedia). 

 Τις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου: Όπως για παράδειγμα το στάδιο της 

διαπραγμάτευσης και σύναψης μίας εμπορικής συμφωνίας, το στάδιο της προώθησης 

προϊόντων (μάρκετινγκ διαφήμιση, πωλήσεις), της παράδοσης , της πληρωμής κλπ 

 Τις τεχνικές και στρατηγικές διεπιχειρησιακής ολοκλήρωσης: Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

εκτός από την υποστήριξη των επιχειρήσεων σε θέματα επικοινωνίας και συνεργασίας 

                                                             
13 https://www.tutorialspoint.com/e_commerce/e_commerce_business_models.htm -

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1494/1/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1

%CE%B9%CE%BF%2011.pdf   - Ανακτήθηκαν 5 Μαΐου 2017 
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αποτελεί και ένα βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής 

τους με αποτέλεσμα την εξασφάλιση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. 
14

 

 

  

                                                             
14 http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/ecom_multimedia/kef2.pdf - Ανακτήθηκε 5 Μαΐου 2017 
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2.4 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

 

2.4.1  Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου  

 

Λόγω της συρρίκνωσης της χρήσης του φυσικού εμπορίου το ηλεκτρονικό εμπόριο παρουσιάζει 

ραγδαία ανάπτυξη και αποτελεί έναν οικείο και γρήγορο τρόπο συναλλαγής. Το ηλεκτρονικό 

εμπόριο εμφανίζει αρκετά πλεονεκτήματα τόσο για τον καταναλωτή όσο και για την επιχείρηση, 

αναλυτικότερα: 

  Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού εμπορίου για τον καταναλωτή 

1. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι διαθέσιμο 24 ώρες τη μέρα δίνοντας την δυνατότητα στο 

καταναλωτή να παραγγείλει ότι επιθυμεί οποιαδήποτε στιγμή της μέρας. 

 

2. Χαμηλότερες τιμές των προϊόντων λόγω του αρκετά μικρότερου κόστους λειτουργίας 

ενός ηλεκτρονικού καταστήματος σε σύγκριση με ένα φυσικό κατάστημα. 

 

3. Παγκόσμια αγορά, δίνεται η πρόσβαση στον καταναλωτή  στις αγορές σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Ο καταναλωτής μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει την δυνατότητα να 

ελέγξει και να επισκεφθεί ηλεκτρονικά καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. 

 

4. Εξοικονόμηση χρόνου, ο καταναλωτής μπορεί να επισκεφθεί γρήγορα και εύκολα 

ηλεκτρονικά καταστήματα από το σπίτι του χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθεί σε κάποιο 

φυσικό κατάστημα ενώ και η παραλαβή των προϊόντων γίνεται όπου αυτός επιθυμεί. 

 

5. Σύγκριση τιμών, ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να συγκρίνει τις τιμές των 

προϊόντων σε διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα  αρκετά γρήγορα και να επιλέξει την 

πιο συμφέρουσα γι’ αυτόν. 
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6. Είναι εύκολο για τον καταναλωτή να βρει κριτικές για το προϊόν που θέλει να αγοράσει 

διότι  στα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα δίνεται η δυνατότητα για σχολιασμό 

των προϊόντων από άλλους καταναλωτές που το έχουν δοκιμάσει. 

 

  Πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου για την επιχείρηση 

1. Μικρότερο κόστος λειτουργίας, η επιχείρηση είναι απαλλαγμένη από το μεγάλο κόστος 

ύπαρξης ενός ή περισσοτέρων φυσικών καταστημάτων. Επιπλέον χρειάζεται  πολύ 

λιγότερο προσωπικό υπαλλήλων και δεν απαιτείται η ύπαρξη μεσαζόντων. 

 

2. Η επιχείρηση μέσω του ίντερνετ μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της εφόσον 

έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται εύκολα και γρήγορα γα τις εξελίξεις και τις 

προτιμήσεις στον χώρο της 

 

3. Παγκόσμια προβολή, οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να προβάλουν τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες τους μέσω του ίντερνετ σε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως το μέρος στο 

οποίο εδρεύουν. 

 

4. Αμφίδρομη σχέση μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή, μέσω των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών είναι πιο εύκολο για την επιχείρηση να συλλέξει στοιχεία για τις 

προτιμήσεις και τις ανάγκες των καταναλωτών με σκοπό την αναπροσαρμογή της 

πολιτικής της προς το θετικότερο για τον καταναλωτή. 
15
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2.4.2  Μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου 

 

Όπως κάθε νέα μορφή τεχνολογίας έτσι και το ηλεκτρονικό εμπόριο εκτός από τα 

πλεονεκτήματά του, παρουσιάζει και ορισμένα μειονεκτήματα που αφορούν τον καταναλωτή 

και την επιχείρηση, αναλυτικότερα :  

 

Μειονεκτήματα ηλεκτρονικού εμπορίου για τον καταναλωτή 

1. Μειωμένη ασφάλεια και ιδιωτικότητα. Ο καταναλωτής οφείλει να είναι αρκετά 

προσεκτικός στις διαδικτυακές του συναλλαγές του αφού υπάρχει περίπτωση υποκλοπής 

των προσωπικών του στοιχείων, όπως διεύθυνση, αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμός 

ταυτότητας ή διαβατηρίου. Μεγάλο ποσοστό των ηλεκτρονικών καταναλωτών 

συνεχίζουν να μην εμπιστεύονται ακόμη για τις συναλλαγές τους το διαδίκτυο και 

κυρίως διστάζουν να αποστείλουν τον αριθμό της πιστωτικής τους κάρτας µέσω αυτού. 

2. Αμφισβητούμενη ποιότητα προϊόντων. Παρότι ο καταναλωτής μπορεί εύκολα και 

γρήγορα να αγοράσει προϊόντα από το ίντερνετ δεν έχει άμεση επαφή με το προϊόν πριν 

την αγορά του, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πάντα εγγύηση για την ποιότητα του 

προϊόντος και να μην έχει δυνατότητα επιστροφής του. 

3. Κρυφό κόστος. Κατά την αγορά ενός προϊόντος ενδέχεται να υπάρχει συμπληρωματική  

χρέωση που δεν εμφανίζεται στο ποσό χρέωσης κατά την αγορά του αλλά 

περιλαμβάνεται στον τρόπο πληρωμής. 

4. Καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ενώ 

προσφέρει ευκολία και ταχύτητα στην αγορά προϊόντων ενδέχεται να παρουσιάσει 

καθυστέρηση στην παράδοση αυτών ή ακόμα και να παραδοθεί το προϊόν σε λάθος 

διεύθυνση. 

5. Χρήση ίντερνετ. Για την παραγγελία προϊόντων από ηλεκτρονικά καταστήματα είναι 

απαραίτητο να υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα 

διότι η πρόσβαση στο ίντερνετ δεν είναι πάντα εφικτή. Επιπλέον το ηλεκτρονικό εμπόριο 

δεν απευθύνεται σε όλους, αλλά μόνο σε εκείνους που ξέρουν να χρησιμοποιούν το 

ίντερνετ. 
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6. Έξοδα αποστολής. Αποτελούν σημαντικό μειονέκτημα του ηλεκτρονικού εμπορίου για 

τον καταναλωτή. Συχνά ο καταναλωτής επιβαρύνεται το κόστος των εξόδων αποστολής, 

γεγονός που τον κάνει να επαναξιολογεί την αγορά του προϊόντος. 

 Μειονεκτήματα ηλεκτρονικού εμπορίου για την επιχείρηση 

1. Θέματα ασφάλειας. Ενώ οι επιχειρήσεις καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να 

διατηρήσουν ασφάλεια στις συναλλαγές τους με τους καταναλωτές, δυστυχώς υπάρχουν 

τρόποι ώστε οι επιτήδειοι να σπάσουν κάθε τείχος προστασίας και να χαθούν πολύτιμες 

πληροφορίες. 

2. Συντήρηση και βελτιστοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Καθώς η τεχνολογία 

εξελίσσεται διαρκώς, τα συστήματα που υποστηρίζουν την επιχείρησή πρέπει να 

ενημερώνονται ή να αντικαθίστανται ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις, γεγονός που 

συνεπάγεται  το αντίστοιχο κόστος. 

3. Επαρκής υπηρεσία διαδικτύου. Αν και η σύνδεση στο διαδίκτυο είναι σχεδόν δεδομένη 

στις μέρες μας, ακόμα υπάρχουν περιοχές στις οποίες το εύρος ζώνης δικτύου μπορεί να 

προκαλέσει προβλήματα στη διαδικτυακή σύνδεση και επομένως μια επιχείρηση που 

βρίσκεται για παράδειγμα στην επαρχία, μπορεί να μην έχει επαρκή παρουσία στο 

δίκτυο. 

4. Επιστροφή χρημάτων. Λόγω του αριθμού των παραγγελιών και της έλλειψης επαφής του 

καταναλωτή με το προϊόν πριν την αγορά του, πολλοί καταναλωτές απαιτούν την 

επιστροφή των χρημάτων τους σε περίπτωση που το προϊόν δεν αντιστοιχεί πλήρως στην 

περιγραφή του, η οποία περιγραφή είναι αρκετά δύσκολο να είναι πάντα σαφής, 

αντικειμενική και κατατοπιστική.
16
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Κεφάλαιο 3: Η επίδραση των ΤΠΕ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 

3.1 Εισαγωγή στην έννοια των ΤΠΕ 

 

Οι τεχνολογίες πληροφορίας και πληροφορίας (ΤΠΕ/ICT) περιλαμβάνουν το σύνολο των 

επιστημών και των επαγγελματικών χώρων  που σχετίζονται κατά βάση με τις εφαρμογές 

λογισμικού και υλικού υπολογιστών αλλά και εν γένει με τη σχεδίαση, ανάλυση, ανάπτυξη και 

υλοποίηση υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων. 

Κατ’ επέκταση τα επαγγέλματα των ΤΠΕ αφορούν την εγκατάσταση, ενημέρωση και 

συντήρηση πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών προϊόντων. Στις ΤΠΕ περιλαμβάνεται 

μεταξύ άλλων και η βιομηχανία ανάπτυξης λογισμικού. 

Οι ΤΠΕ είναι ένας κλάδος ταχέως εξελισσόμενος, επιτρέπει την εξέλιξη της επιχειρηματικής 

δράσης μιας εταιρίας και της δίνει μεγάλες προοπτικές αλλαγής του τρόπου προώθησής της στο 

καταναλωτικό κοινό ( με τις τεχνικές που αναλύθηκαν παραπάνω) που πρόκειται να αποφέρει 

μεγάλο ποσό κερδών. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησής τους με τις παρακάτω 

μορφές:  

- εφαρμογές τελευταίας τεχνολογίας για τη βέλτιστη συλλογή,  επεξεργασία και ανάλυση 

πληροφοριών και δεδομένων. 

- εφαρμογές συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence). 

- εφαρμογή των ταχέως εξελισσόμενων και  καινοτόμων μοντέλων κινητού επιχειρείν και 

κοινωνικών μέσων μάρκετινγκ (χρήση κοινωνικών μέσων όπως Facebook, Twitter και 

άλλων). (όνομα, ημερομηνία)  

 

3.2  Επιπτώσεις  των ΤΠΕ σε  κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο 

 

Οι ΤΠΕ ή Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών αποτελούν τη βάση κάθε χρήσης 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και είναι εξαιρετικά χρήσιμες στις περιπτώσεις 
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διαδικτυακού εμπορίου και μάρκετινγκ, όπως αυτές που μελετάμε στην εργασία αυτή. Αφορούν 

τις οικονομικές, κοινωνικές και διαπροσωπικές συναλλαγές και αλληλεπιδράσεις. Έχουν 

αλλάξει δραματικά τον τρόπο που οι άνθρωποι εργάζονται, επικοινωνούν, μαθαίνουν και ζουν. 

Επιπλέον, οι ΤΠΕ συνεχίζουν να αλλάζουν με επαναστατικό τρόπο τις ανθρώπινες εμπειρίες 

αφού αρχικά οι υπολογιστές και πλέον και τα ρομπότ φέρουν εις πέρας ανθρώπινα καθήκοντα. 

Για παράδειγμα, μέχρι πρότινος υπολογιστές απαντούσαν σε τηλεφωνικές κλήσεις και 

ανακατεύθυναν κλήσεις στα αρμόδια άτομα. Έχουμε, όμως, φτάσει στο σημείο που τα ρομπότ 

όχι μόνο απαντούν στις τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά συχνά χειρίζονται αποτελεσματικά τις 

αιτήσεις του καλούντος για παροχή υπηρεσιών. 

Η σημασία τους οικονομική ανάπτυξη και την εξέλιξη εταιριών είναι τόσο μνημειώδης που 

οικονομικοί αναλυτές θεωρούν ότι θα πρέπει να θεωρηθούν ως Τέταρτη Βιομηχανική 

Επανάσταση. Οι ΤΠΕ επίσης υποστηρίζουν ευρείες αλλαγές, αφού και οι άνθρωποι ως 

ανεξάρτητες οντότητες στρέφονται μαζικά από τις προσωπικές, εκ του σύνεγγυς, στις ψηφιακές 

αλληλεπιδράσεις. Αυτή η στροφή επονομάζεται συχνά ως Ψηφιακή Εποχή. 

Δεδομένων των επαναστατικών τους χαρακτηριστικών, οι ΤΠΕ δεν είναι εξίσου διαδεδομένες 

ανά τις χώρες τις υδρογείου. Εν ολίγοις, οι πλουσιότερες χώρες και τα πλουσιότερα άτομα έχουν 

σαφώς μεγαλύτερη πρόσβαση και κατ’ επέκταση μεγαλύτερη δυνατότητα να καρπωθούν τα 

πλεονεκτήματα και ευκαιρίες που προσφέρουν οι ΤΠΕ. 

Ας εξετάσουμε δειγματικά κάποια ευρήματα από την Παγκόσμια Τράπεζα. Για το έτος 2016 

σημειώθηκε ότι περισσότερο από το 75% των ανθρώπων σε παγκόσμια βάση έχει πρόσβαση σε 

κινητό τηλέφωνο. Ωστόσο, η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κινητών συσκευών ή ενσύρματης 

σύνδεσης παραμένει σχεδόν απαγορευτικά ακριβή σε αρκετές χώρες, λόγω της έλλειψης 

τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Επιπλέον, η Παγκόσμια Τράπεζα υπολόγισε ότι από τα 7,4 

δισεκατομμύρια του παγκόσμιου πληθυσμού, περισσότεροι από 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν 

έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ πρόσβαση σε ίντερνετ υψηλής ταχύτητας έχουν μόνο 1,1 

δισεκατομμύρια πολίτες. Τόσο τις ΗΠΑ, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, αυτή η μεγάλη διαφορά 

στην πρόσβαση σε ΤΠΕ έχει δημιουργήσει το λεγόμενο ψηφιακό χάσμα. 

Η Παγκόσμια Τράπεζα, μεγάλος αριθμός κυβερνητικών αρχών και Μη-Κυβερνητικών 

Οργανώσεων (ΜΚΟ) έχουν αναπτύξει πολιτικές υποστήριξης και προγράμματα που έχουν 
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σκοπό τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος με την παροχή μεγαλύτερης πρόσβασης σε ΤΠΕ 

σε όλους τους ανθρώπους και τους πληθυσμούς που πασχίζουν να την αποκτήσουν. Αυτοί οι 

θεσμοί διεκδικούν ίσες ευκαιρίες για τους στερούμενους των ΤΠΕ αφού είναι αποκλεισμένοι 

από πολλαπλές ευκαιρίες και προνόμια και κατ’ επέκταση έχουν πολύ μικρότερες προοπτικές 

κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών θεωρεί ως έναν από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξής του 

(SDG) να «αυξήσει σημαντικά την πρόσβαση σε πληροφορίες και τεχνολογίες επικοινωνιών και 

να αγωνιστεί να παρέχει παγκόσμια, οικονομική πρόσβαση στο διαδίκτυο στις λιγότερο 

αναπτυγμένες χώρες μέχρι το 2020». 

Οικονομικά πλεονεκτήματα μπορούμε να εντοπίσουμε εξίσου στην αγορά των ΤΠΕ και στην 

ευρύτερη κατηγορία των επιχειρήσεων και στο σύνολο της κοινωνίας. Εντός της αγοράς των 

ΤΠΕ ο προβιβασμός των δυνατοτήτων που παρέχουν οι ΤΠΕ έχει προκαλέσει την ανάπτυξη και 

εξέλιξη διαφόρων τεχνολογιών που αποδεικνύονται οικονομικότερες για τους μεταπωλητές και 

τους τελικούς καταναλωτές ενώ παρέχουν νέες προοπτικές για την αγορά. Ένα παράδειγμα 

αποτελούν οι εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που κάποτε έπρεπε να 

δημιουργήσουν και να διατηρούν χιλιόμετρα τηλεφωνικών γραμμών, ενώ τώρα έχουν στραφεί 

σε πιο προηγμένα δικτυακά προϊόντα και μπορούν να παρέχουν τηλεφωνικές συνδέσεις, 

τηλεοπτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαδικτύου με αποτέλεσμα οι πελάτες τους να 

απολαμβάνουν περισσότερες επιλογές με δυνατότητα επιλογής εταιρίας και πακέτου υπηρεσιών 

με διαφορετικό κόστος ανά πακέτο. 

 

3.3  Η σημασία των ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις 

 

Για τις επιχειρήσεις, η πρόοδος στον τομέα των ΤΠΕ έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη μείωση 

εξόδων, αύξηση ευκαιριών και ευκολιών. Αυτά κυμαίνονται από διαδικασίες υψηλής 

αυτοματοποίησης επιχειρήσεων που έχουν μειώσει το κόστος στην μεγάλη επανάσταση 

δεδομένων όπου οι οργανισμοί μετατρέπουν το τεράστιο όγκο των δεδομένων που παράγονται 

από τις ΤΠΕ σε γνώσεις οι οποίες οδηγούν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες όσον αφορά τις 
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συναλλαγές που βασίζονται σε ΤΠΕ. Παραδείγματα αυτών είναι οι ηλεκτρονικές αγορές , η 

τηλεϊατρική και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δίνουν στους πελάτες περισσότερες 

επιλογές όσον αφορά τον τρόπο που ψωνίζουν, επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν. 

Ωστόσο, οι ΤΠΕ έχουν προκαλέσει προβλήματα και προκλήσεις τόσο για τους οργανισμούς όσο 

και για τα άτομα , καθώς και για την κοινωνία στο σύνολό της. Η ψηφιοποίηση των δεδομένων, 

η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και το αυξανόμενο παγκόσμιο δίκτυο 

έχουν οδηγήσει σε νέα επίπεδα εγκληματικότητας, όπου οι αποκαλούμενοι κακοί φορείς 

μπορούν να εκδιώξουν ηλεκτρονικά προγράμματα, να αποκτήσουν παράνομα πρόσβαση σε 

συστήματα για να κλέψουν χρήματα  και ιδιωτικές πληροφορίες ή να διαταράξουν συστήματα 

που ελέγχουν την κρίσιμη υποδομή. Οι ΤΠΕ έχουν επίσης φέρει αυτοματοποίηση έως και 

ρομπότ που δυνητικά μπορούν να εκτοπίσουν εργαζομένους οι οποίοι κατ’ επέκταση δεν 

μπορούν να μεταφέρουν τις δεξιότητές τους σε νέες θέσεις εργασίας. Οι ΤΠΕ επέτρεψαν σε όλο 

και περισσότερους ανθρώπους να περιορίσουν τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλους, 

δημιουργώντας κοινωνικό χάσμα, και μετατρέποντας τους ανθρώπους σε αυτό που μερικοί 

φοβούνται ότι είναι ένας πληθυσμός που τείνει να στερείται τα χαρακτηριστικά που τον 

καθιστούν ανθρώπινο.
17

 

 

3.4  Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ 

 

Η χρήση των ΤΠΕ σύμφωνα με τους τρεις πυλώνες που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα 

αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την εύρυθμη λειτουργία και εξέλιξη  του επιχειρείν και του 

μάρκετινγκ, βοηθά στη διατήρηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου σχέσεων με τους πελάτες, 

αλλά και με άλλες επιχειρήσεις, αυξάνοντας τις πετυχημένες επαγγελματικές κινήσεις και τον 

ανταγωνισμό μεταξύ εταιριών, που είναι απαραίτητος για την εξέλιξή τους. (Βλαχοπούλου, 

Δημητριάδης, 2014). 
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 http://searchcio.techtarget.com/definition/ICT-information-and-communications-technology-or-technologies  - 
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Εικόνα 9: Πυλώνες ΤΠΕ 
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Κεφάλαιο 4 : Η εξέλιξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

 

4.1 Η Εξέλιξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου ανά τον κόσμο 

 

4.1.1 Εξέλιξη στις αναπτυσσόμενες χώρες 

 

Οι αναπτυσσόμενες χώρες μοιράζονται συνήθως τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Δε διαθέτουν βιομηχανία. 

 Δεν έχουν σταθερά ποσοστά γεννήσεων και θανάτων. Δεν έχουν αρκετά καλή 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ώστε να είναι πολύ μικρά τα ποσοστά βρεφικής 

θνησιμότητας αλλά και να είναι υψηλότερο το προσδόκιμο επιβίωσης. 

 Οι γυναίκες συνήθως δεν εργάζονται και δεν έχουν υψηλή κοινωνική θέση. 

 Αν και παράγουν μεγάλες ποσότητες υλικών υψηλής αξίας, όπως το πετρέλαιο, τα 

εξάγουν σε χαμηλές τιμές προς τις αναπτυγμένες χώρες, όπου και γίνεται κατάχρησή 

τους (αυτοκίνητα, αεροπλάνα, θέρμανση).
18

 

Παρ’ όλα αυτά έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά χρέους , λόγω της μη ανεπτυγμένης οικονομίας 

τους, γεγονός που τις καθιστά εξαιρετικά ενδιαφέρουσες για την ανάπτυξη οικονομίας. Έχουν, 

δηλαδή, προοπτικές ραγδαίας οικονομικής εξέλιξης, δεδομένων κάποιων επιτυχημένων 

εταιρικών κινήσεων. 

Αν και ο Bill Gates ισχυρίζεται ότι οι τεχνολογίες πληροφορίας και τηλεπικοινωνιών λίγα 

μπορούν να προσφέρουν σε χώρες που δεν έχουν καλύψει τις βασικές ανάγκες τους όπως νερό, 

σύστημα υγείας και εκπαίδευση, δεν μπορούμε παρά να τονίσουμε ότι αν δημιουργηθεί μια 

επικοινωνιακή υποδομή στις χώρες αυτές, ειδικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου 

υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες να ορθοποδήσει η οικονομία τους και να καλυφθούν οι 

                                                             
18 http://www.investopedia.com/updates/top-developing-countries/ - Ανακτήθηκε 22Απριλίου 2017 
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ανάγκες αυτές. Άλλωστε, ειδικά η χρήση κινητών τηλεφώνων και εν γένει ασύρματων 

συσκευών έχει υπερ-πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
19

 

Φραγμοι στη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου στις αναπτυσσόμενες χώρες 

Τα εμπόδια που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες ως προς την ανάπτυξη 

του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι τα εξής: 

 Ασταθή παροχή ενέργειας 

 Μειωμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 

 Μειωμένη πρόσβαση ή/και υψηλό κόστος διαδικτυακής σύνδεσης 

 Έλλειψη ανταγωνισμού στη διεθνή τηλεφωνική κίνηση 

 Έλλειψη κατάλληλου περιβάλλοντος τηλεπικοινωνιακών ρυθμίσεων 

 Αναλφαβητισμός 

 Χαμηλά εισοδήματα 

 Απουσία συνήθειας αγορών εξ αποστάσεως 

 Ανεπαρκή συστήματα πληρωμής και χαμηλή χρήση χρεωστικών/πιστωτικών καρτών 

  Προβλήματα εκπλήρωσης παραγγελιών λόγω έλλειψης επαρκών  φυσικών υποδομών 

(δρόμοι, ράγες τρένων, αεροπλάνα) 

 Μειωμένη εξυπηρέτηση πελατών 

 Έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων (χρήση υπολογιστών και κινητών συσκευών) εφόσον η 

χρήση τους και του ίντερνετ είναι προαπαιτούμενη στην περίπτωσή μας 

 Υπεροχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δε διαθέτουν κεφάλαιο για ανάπτυξη 

ηλεκτρονικού εμπορίου  

 Έλλειψη κρίσιμης μάζας πληθυσμού 

 

Η συσχέτιση των παραπάνω παραγόντων συνδυαστικά εμφανίζονται στο παρακάτω διάγραμμα: 
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Οι περιορισμοί της εξέλιξης του επιχείρηση-προς-καταναλωτή ηλεκτρονικού εμπορίου 

μπορούμε να πούμε πως πηγάζουν από το ίδιο γεγονός, υπό την έννοια ότι οι διαφορές μεταξύ 

αναπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου υπάρχουν και δεν υπάρχει προοπτική να αλλάξουν 

άρδην σύντομα. Δυστυχώς δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος αφού οι αναπτυγμένες χώρες θα 

συνεχίσουν να επιβραδύνουν την εξέλιξη του αναπτυσσόμενου κόσμου προς το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, όπως κάνουν και σε άλλους ακόμη πιο καίριους τομείς, σε τομείς επιβίωσης, όπως 

είναι η υγεία και η εκπαίδευση. 

 

4.1.2 Εξέλιξη ανά περιοχή του κόσμου 

 

Αφρική  

Αν και τόσο μεγάλη σε έκταση και πληθυσμό η Αφρική, μόλις το 1,4% του πληθυσμού της έχει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο, για καθεμία από τις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι 50%. Πλέον, όμως, τοπική σύνδεση στο διαδίκτυο διατίθεται σε όλες τις 

Εικόνα 11: Διάγραμμα συσχέτισης παραγόντων που επηρεάζουν τους 

φραγμούς του ΗΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες 
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Αφρικανικές πρωτεύουσες. Στη Νότια Αφρική τα οικονομικά «βήματα» είναι δειλά, αλλά 

σταθερά αφού το ηλεκτρονικό εμπόριο τύπου επιχείρηση-προς-επιχείρηση ανθίζει αλλά τα 

υπόλοιπα είδη εμφανίζουν περιορισμένη εξέλιξη. Υπάρχουν κάποιες επιτυχημένες εφαρμογές 

επιχείρηση-προς-καταναλωτή, κυρίως στον τομέα των χειροποίητων ειδών, όπου το διαδίκτυο 

δίνει βήμα στους παραγωγούς να προωθήσουν τα προϊόντα τους. 

MENA 

Στη Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή (MENA – Middle East and North Africa) σύμφωνα 

με μελέτη του Ecommerce Foundation για το ηλεκτρονικό εμπόριο τύπου επιχείρηση-προς-

καταναλωτή υπολογίστηκε ότι το 63% του πληθυσμού είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο (118 

εκατομμύρια πολίτες) ενώ διαδικτυακοί αγοραστές ήταν μόλις 20 εκατομμύρια με ίση 

προτίμηση τόσο στα αγαθά, όσο και στις υπηρεσίες. Το συνολικό κέρδος από ηλεκτρονικό 

εμπόριο που προβλέφθηκε για την επόμενη χρονιά ήταν 14 δισεκατομμύρια, με το μεγαλύτερο 

κέρδος να έχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 
20

 

Ασία 

Στην έρευνα που διεξήχθη από το Ecommerce Foundation για το ηλεκτρονικό εμπόριο τύπου 

επιχείρηση-προς-καταναλωτή για την περιοχή της Ασίας μαζί με την Ωκεανία υπολογίστηκε ότι 

το 39% των κατοίκων είναι ήδη χρήστες του διαδικτύου ενώ το 33% αυτών είναι διαδικτυακοί 

αγοραστές. Η αναλογία αγοράς αγαθών υπηρεσιών ήταν 51%/ 49%. Το εκτιμώμενο κέρδος από 

το ηλεκτρονικό εμπόριο για την περιοχή για το 2015 ήταν 926 δισεκατομμύρια δολάρια με τα 

538 από αυτά να προκύπτουν από τη χώρα της Κίνας, ενώ ακολουθούν οι χώρες της Ιαπωνίας 

και της Αυστραλίας. Σημειωτέον η συγκεκριμένη περιοχή είναι η πιο κερδοφόρα σε όλο τον 

κόσμο από πλευράς ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Λατινική Αμερική 

Όσον αφορά τη Λατινική Αμερική στην έρευνα του Ecommerce Foundation για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο τύπου επιχείρηση-προς-καταναλωτή υπολογίστηκε ότι από το συνολικό πληθυσμό των 

χωρών, που είναι 394 εκατομμύρια, τα 184 εκατομμύρια (47%) είναι χρήστες του ίντερνετ και 

87 εκατομμύρια (22%) είναι online αγοραστές. Ο διαμερισμός μεταξύ αγοράς αγαθών και 
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υπηρεσιών ήταν 47% και 53% αντίστοιχα. Η πρόβλεψη κερδών από το ηλεκτρονικό εμπόριο για 

τη Λατινική Αμερική ήταν 44 δισεκατομμύρια (σχετικά χαμηλά κέρδη συγκριτικά με την 

έκτασή της) με τα 21 να προέρχονται από τη Βραζιλία και αν ακολουθούν η Αργεντινή και η 

Χιλή. 

Βόρεια Αμερική  

Σε πρόσφατη έρευνα του Pew Research Center, που αφορά μελέτη της χρήσης του ηλεκτρονικού 

εμπορίου στην Αμερική για το έτος 2016 τονίζεται ότι το 79% των χρηστών του διαδικτύου 

έχουν κάνει κάποια αγορά online, το 59% έχουν κάνει αγορές με χρήση κινητού τηλεφώνου και 

το 15% έκανε αγορές ακολουθώντας σύνδεσμο που βρήκε σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Τον 

Ιούνιο του 2000 μόνο το 22% των Αμερικάνων είχε κάνει διαδικτυακή αγορά. Με άλλα λόγια, 

όλοι οι διαδικτυακοί αγοραστές πριν το δεκαέξι αντιστοιχούν μόνο στους αγοραστές μέσω 

κοινωνικών δικτύων σήμερα.
21

 

  

4.1.3  Τα κορυφαία ηλεκτρονικά καταστήματα για το 2016 

 

Ανάμεσα στις διαδικτυακές πλατφόρμες πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών (B2B ή B2C) 

υπάρχουν και οι πλέον καθιερωμένες, που έχουν πολύ μεγάλους τζίρους και αποτελούν νικητές 

στον τομέα. Αρχικά, υπάρχουν οι πλατφόρμες που αποκτούν τζίρο από την έμμεση πώληση, 

δηλαδή διαδραματίζουν ρόλο μέσου μεταξύ πωλητή-αγοραστή. Οι πιο κερδοφόρες μακράν είναι 

οι Amazon, Alibaba,  eBay και JD.com.  Όμως, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει η αναφορά των 

έντεκα πλατφορμών που κάνουν απ’ευθείας πώληση στον πελάτη (B2C) που αποσκοπούν ο 

μελλοντικός τους τζίρος να αγγίξει έως και τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Η πλατφόρμα Vipshop αποτελεί το κορυφαίο διαδικτυακό κατάστημα του κόσμου με πωλήσεις 

που κυμαίνονται στα 8,15 δισ. δολάρια με αύξηση πωλήσεων κατά 40,8% για το 2016 που 

προβλέπεται να ξεπερνά για το 2017 το φράγμα των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η γερμανική πλατφόρμα Zalando, το πρώτο σε τζίρο διαδικτυακό 

κατάστημα ηλεκτρονικής μόδας στον κόσμο με αύξηση  πωλήσεων για το 2016 που κυμαίνονται 
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στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ και η οποία σκοπεύει σε μια δεκαετία να αγγίζει τζίρο ύψους 20 

δισεκατομμύρια ευρώ. 

Ύστερα ακολουθεί η αμερικανική Wayfair, που αποτελεί  τον κορυφαίο, αποκλειστικά 

διαδικτυακό, έμπορο λιανικής πώλησης επίπλων των Η.Π.Α., με πωλήσεις 3,4 δισεκατομμύρια 

δολάρια και αύξηση πωλήσεων κατά 50% με κέρδη στα 3,38 δισεκατομμύρια δολάρια για το 

2016.  

Τέταρτη σε σειρά είναι η  Vente-Privee, που καινοτόμησε με το επιχειρηματικό μοντέλο των 

Live Shopping Clubs με κέρδος ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και αύξηση τζίρου κατά 50% 

το 2016. 

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η πλατφόρμα Newegg, ο κορυφαίος αποκλειστικά διαδικτυακός 

λιανικός έμπορος ηλεκτρικών ειδών στις Η.Π.Α. με πωλήσεις 2,6 δισ. δολάρια σύμφωνα με το 

περιοδικό Forbes. 

Έκτη στη σειρά βρίσκεται η γαλλική Cnova (διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα 

Cdiscount.com) με πωλήσεις 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ και σχεδόν στο ίδιο επίπεδο βρίσκουμε 

στην έβδομη θέση τον ιταλικό όμιλο πολυτελούς ρουχισμού «Yoox Net-A-Porter Group» 

(YNAP) με πωλήσεις ύψους  1,87 δισεκατομμυρίων ευρώ  και αύξηση πωλήσεων κατά 12,4% 

για το 2016. Στην όγδοη θέση εντοπίζεται η αμερικάνικη εταιρία Overstock , που 

δραστηριοποιείται στον τομέα των επίπλων και των λευκών ειδών, με πωλήσεις που αγγίζουν τα 

1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Στην ένατη θέση βρίσκουμε την αμερικανική Zulily (το Shopping Club της Liberty Interactive) 

που προσφέρει προϊόντα για μαμάδες και εμφάνισε πωλήσεις 1,54 δισεκατομμυρίων δολάρια και  

πωλήσεων 14% για το 2016, ακολουθούμενη από τον από την αγγλική ASOS στη δέκατη θέση 

με πωλήσεις 1,4 δισεκατομμύρια αγγλικές λίρες και αύξηση πωλήσεων κατά 26% για την 

οικονομική χρήση 2015/2016 ενώ την ενδεκάδα συμπληρώνει το μοναδικό στη λίστα 

διαδικτυακό σούπερ μάρκετ της αγγλικής Ocado με, επίσης, πωλήσεις 1,4 δισεκατομμύρια 

αγγλικές λίρες. 

 Με αυτήν την εξέλιξη των ηλεκτρονικών καταστημάτων, τα φυσικά καταστήματα λιανικού 

εμπορίου απειλούνται σε μεγάλο βαθμό και, ίσως, χρειαστεί να εξελίξουν τις υπηρεσίες που 
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προσφέρουν προκειμένου να ανταγωνιστούν την ανοδική πορεία των ηλεκτρονικών 

πλατφορμών.
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Η Εξέλιξη Του Ηλεκτρονικού Εμπορίου Στην Ευρώπη 

 

4.2.1 Οργανισμός Ecommerce Europe 

 

Ο οργανισμός Ecommerce Europe ιδρύθηκε από τον κορυφαίο οργανισμό National Ecommerce 

και αντιπροσωπεύει τις εταιρίες που πωλούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στην Ευρώπη. 

Επιπλέον έχει ως στόχο να προάγει τα συμφέροντα του Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού εμπορίου 

μέσω της υπεράσπισης, της επικοινωνίας και της δικτύωσης. 

Ο Ecommerce Europe  έχει διαμορφωθεί με βάση τους ακόλουθους στόχους : 

 

 Να ενισχυθεί η επιτυχία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ηλεκτρονικού εμπορίου B2C. 
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 Να παρέχει ισχυρή και αποτελεσματική αντιπροσώπευση της βιομηχανίας ηλεκτρονικού 

εμπορίου B2C στις Βρυξέλλες. 

 Να προωθήσει το ενδιαφέρον της βιομηχανίας ηλεκτρονικού εμπορίου B2C με τους 

σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και ιδρύματα. 

 Να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου 

αισθάνονται σαν στο σπίτι τους. 

 Να συνειδητοποιήσουμε την αναγνώριση των νέων επιχειρήσεων και την ιδιότητα αυτών 

σε όλα τα επίπεδα. 

Προκειμένου να πετύχει τους στόχους του, ο οργανισμός Ecommerce Europe διοργανώνει 

διάφορες εκδηλώσεις σε όλην την Ευρώπη όπως για παράδειγμα Ecommerce Europe Pre-

conferences & European E-commerce Awards και Round Tables. Στον οργανισμό αυτόν 

μπορούν να εμπλακούν : 

 Οι ενώσεις ηλεκτρονικού εμπορίου που έχουν ψηφισθεί από τον οργανισμό. 

 Οι εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες στο 

διαδίκτυο. 

 Οι προμηθευτές που έχουν προτιμηθεί και είναι μέλη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 

ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 Οργανισμοί και ΜΚΟ που σχετίζονται με τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οργανώσεις καταναλωτών και ενδιαφερόμενοι φορείς. 

 

Ο οργανισμός Ecommerce Europe αποτελεί βασικό όργανο για την εξέλιξη και την ανάπτυξη 

των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Μέσω του οργανισμού αυτού οι επιχειρήσεις μπορούν να 

εμπλέκονται και να ενημερώνονται για τις υποθέσεις που τις αφορούν, να επωφεληθούν από τις 

δημοσιεύσεις ερευνών και να αυξήσουν το εύρος των δικτύων τους. Συνδυάζοντας τους 

συλλογικούς στόχους και τις προσπάθειες, το Ecommerce Europe είναι σε θέση να 

πραγματοποιήσει έρευνες, εκθέσεις και μελέτες που δεν θα μπορούσαν να είναι δυνατές σε μια 

ατομική βάση.
23
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Όπως ισχύει και για τη Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει εκτοξευτεί 

στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Το 2015 το 53% του πληθυσμού ήταν χρήστες του 

διαδικτύου και το 43% διαδικτυακοί αγοραστές με συνολικά έσοδα 455 δισεκατομμύρια ευρώ 

έναντι των 402 για το έτος 2014. Το 52% των αγοραστών αφορούσε αγαθά ενώ αντίτοιχα το 

48% υπηρεσίες. 
24

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο σύμφωνα με άρθρο του ιστότοπου Ecommerce News Europe 

αναμενόταν να έχει συνολικές διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ύψους 509,9 

δισεκατομμυρίων ευρώ το 2016, αφού είχε κέρδη 455,3 δισεκατομμύρια το 2015 και η 

πρόβλεψη αύξησης ήταν 12%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα μισά από τα 510 

δισεκατομμύρια θα προέρχονταν από τη Δυτική Ευρώπη, η οποία το 2015 είχε κέρδη 252,9 

διασεκατομμύρια ευρώ από το ηλεκτρονικό εμπόριο σε αντίθεση με την Ανατολική Ευρώπη που 

είχε τζίρο μόλις 24,5 δισεκατομμύρια ευρώ και τη χαμηλότερη ποσοστιαία αύξηση κερδών για 

το 2015. Η συνολική αύξηση τζίρου για το 2015 ήταν ύψους 13,3%. 

Κατά τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας υπήρχαν 296 εκατομμύρια διαδικτυακών 

αγοραστών στην Ευρώπη, ο καθένας από τους οποίους σπατάλησε κατά μέσο όρο 1.540 ευρώ 

online.  Η Marlene ten Ham, γενική γραμματέας του Ecommerce Europe θεωρεί ότι η έρευνα 

παρέχει μια πολλά υποσχόμενη προοπτική για τη βιομηχανία του ηλεκτρονικού εμπορίου.  

«Σήμερα, μόνο το 43% του πληθυσμού της Ευρώπης άνω των 15 ετών κάνει διαδικτυακές 

αγορές, και το 16% αυτών ψωνίζει από άλλες χώρες. Επιπλέον, το 16% των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα και λιγότερες από τις μισές από αυτές παραδίδουν 

εκτός συνόρων. Το μέγιστο των δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού εμπορίου δεν το 

έχουμε αγγίξει ακόμα», λέει η ίδια. 

Πέραν της πρόβλεψης των 509,9 δισεκατομμυρίων ευρώ που επρόκειτο να αποφέρει αυτή η 

βιομηχανία για το 2016, η Ecommerce Europe «βλέπει» και στο εγγύς μέλλον. Για το 2017 ο 

οργανισμός προβλέπει συνολικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ύψους 598 δισεκατομμυρίων 

ευρώ, ενώ για το 2018 η πρόβλεψη κυμαίνεται στο 660 δισεκατομμύρια ευρώ. 
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ΑΕΠ 

Το συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ευρώπης εκτιμάται ότι ανήλθε σε περίπου 

17,3 τρισεκατομμύρια ευρώ για το έτος 2014. Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη κατέχει το 

2,45% του συνολικού ΑΕΠ, ποσοστό που εκτιμάται ότι σχεδόν θα διπλασιαστεί μέχρι το 2016 

και θα τριπλασιαστεί έως το 2020. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν άμεσα 

και έμμεσα από τον τομέα ηλεκτρονικού εμπορίου B2C υπολογίζεται σε περίπου 2,5 

εκατομμύρια στην Ευρώπη, ένα ποσό που πρόκειται να  αυξηθεί με τη συνεχιζόμενη αύξηση 

πορείας και τη διείσδυση του Διαδικτύου στην Ευρώπη. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τον οργανισμό ηλεκτρονικού εμπορίου 

Ecommerce Europe εκτιμάται ότι ο αριθμός των ιστοσελίδων που αντιπροσωπεύουν εταιρίες 

B2C είχαν αυξηθεί σε περίπου 715.000 στα τέλη του 2014, με αύξηση της τάξεως του 15% στα 

ηλεκτρονικά καταστήματα. 

 

Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία  και Γερμανία: 60% του Ευρωπαϊκού Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

Όπως ισχύει τα τελευταία χρόνια, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία είναι με 

διαφορά οι πιο ενεργές και αποδοτικές χώρες όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το 2015 οι 

τέσσερις αυτές χώρες αποκόμισαν το 60% του συνολικού τζίρου αυτού του τομέα. Με 157,1 

δισεκατομμύρια ευρώ, το Ηνωμένο Βασίλειο ηγείται σε κέρδη από το ηλεκτρονικό εμπόριο 

τύπου επιχείρηση-προς-καταναλωτή, όμως σε θέμα διαδικτυακών αγοραστών είναι η Γερμανία 

που διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς (51,6 εκατομμύρια έναντι 43,4 εκατομμυρίων 

του Ηνωμένου Βασιλείου). Τα είδη που κυρίως προμηθεύονται οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μέσω 

Ιinternet είναι ρούχα-αθλητικά είδη, καθώς και υπηρεσίες τουρισμού (κρατήσεις εισιτηρίων και 

διαμονή) 
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4.2.2 Οι ταχύτερα εξελισσόμενες ηλεκτρονικές αγορές της Ευρώπης 

 

Η Ecommerce Europe μελέτησε επίσης και την ταχύτητα εξέλιξης των Ευρωπαϊκών χωρών στον 

τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Πρώτη στη λίστα είναι η Ουκρανία με εξέλιξη 35% 

συγκριτικά με το 2014, ακολουθούμενη από την Τουρκία με 34,9% και το Βέλγιο με 34,2%.
25

 

4.2.3 Φραγμοί χρήσης Ηλεκτρονικού Εμπορίου για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

 

Δεδομένων των στατιστικών που αναλύθηκαν παραπάνω, οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που δεν έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο εκφράζουν σε 

μεγάλο βαθμό της επιθυμία ένταξής τους στην «ψηφιακή εποχή» δηλώνοντας κατά  21% ότι 

ενδέχεται να εισέλθουν στη βιομηχανία του ηλεκτρονικού εμπορίου στο εγγύς μέλλον. Βέβαια 

εντύπωση προκαλέι το 58% των εταιριών που δεν έχουν δραστηριοποιηθεί στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο, που παραδόξως απαντά ότι δεν σκοπεύει να ακολουθήσει το ηλεκτρονικό κανάλι 

πωλήσεων. Ο κύριος λόγος που εμφανίζεται αυτή η αρνητικότητα είναι ότι συχνά οι εταιρείες 

που επιχειρούν ηλεκτρονικά έρχονται αντιμέτωπες με το υψηλό κόστος στην παράδοση των 

προϊόντων, δηλώνουν κατά  51%. Συν τοις άλλοις το 42% θα ήθελε να αποφύγει τη διαδικασία 

επιστροφής των προϊόντων που μπορεί να αποβεί εξαιρετικά κοστοβόρα και σε ποσοστό 41% οι 

επιχειρήσεις αποθαρρύνονται από τις δυσκολίες επίλυσης των διαφορών κατά το διασυνοριακό 

ηλεκτρονικό εμπόριο.  

Αν αναλογιστούμε, όμως, πόσο μπορεί να αυξήσει το τζίρο μιας εταιρίας μια κίνηση σαν την 

ένταξη στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ίσως τα μεγάλα κόστη που προκύπτουν να μπορούν να 

υπερκαλυφθούν αν συνδυαστεί η κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των πελατών, που είναι 

αναμενόμενη λόγω της εικοσιτετράωρης παρουσίας της επιχείρησης, με καλή εξυπηρέτηση 

πελατών και αναλυτικές πληροφορίες για τα πωλούμενα προϊόντα.
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4.3  Μελέτη για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα 

 

4.3.1 Ιστορία Ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα 

 

Η ιστορία του ηλεκτρονικού εμπορίου ξεκινάει στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 

με την ίδρυση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών και την έκδοση το 1993 του πανεπιστημιακού βιβλίου EDI: Ηλεκτρονική ανταλλαγή 

δεδομένων. Οι πρώτες προσπάθειες επικεντρώθηκαν στη χρήση του EDI (Education 

Development International) για Β2Β (επιχείρηση προς επιχείρηση), με τους κλάδους του έτοιμου 

ενδύματος και του λιανεμπορίου τροφίμων να έχουν τον κύριο λόγο. Στα μέσα της δεκαετίας του 

1990 έχουμε την πρώτη οργανωμένη παρέμβαση της πολιτείας με τα «Κλαδικά Έργα EDI» που 

χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, και τη δημιουργία υποδομών/υπηρεσιών 

ηλεκτρονικού εμπορίου από Επιμελητήρια – Εμπορικούς Συλλόγους στα πρότυπα των 

ηλεκτρονικών κέντρων εμπορίου του ΟΗΕ.  

Στη δεκαετία του 2000, η σταδιακή εμφάνιση του Διαδικτύου, χαρακτηρίζεται αρχικά από την 

επιτυχημένη έναρξη σοβαρών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο χώρο B2C(επιχείρηση προς 

καταναλωτή), στις ηλεκτρονικές αγορές  και στις εξειδικευμένες υπηρεσίες. Στα μέσα της 

δεκαετίας το Υπουργείο Οικονομικών επιτρέπει πλέον σε πάνω από 2.000 επιχειρήσεις να 

εμπλέκονται καθημερινά με το ηλεκτρονικό εμπόριο Β2Β(Business to Business) αξιοποιώντας 

υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται πλέον από ελληνικές επιχειρήσεις. 

Το διαδίκτυο θα αποτελέσει το βασικότερο παράγοντα για την ραγδαία αύξηση των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών και της εναλλακτικής τραπεζικής. Η παρούσα δεκαετία 

χαρακτηρίζεται από την άνοδο της χρήσης του ίντερνετ, που είχε ως αποτέλεσμα το 2013 

περίπου 2,5 εκατ. Έλληνες ετησίως να αγοράζουν on-line υπηρεσίες/ προϊόντα αξίας περίπου 3,5 

δισ. €. Πάνω από 3.000 εταιρείες έχουν ως κύρια δραστηριότητα το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ 

υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές στο χώρο του τουρισμού, των ασφαλειών και των υπηρεσιών e-

Commerce. 

Το 2012 το ηλεκτρονικό εμπόριο θέτει σημαντικές βάσεις στην Ελλάδα για να αποτελέσει ένα 

βασικό μέσω συναλλαγών με την ίδρυση του GRECA (Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού 
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Εμπορίου) και των βραβείων evolution όπου αναδεικνύονται σε ετήσια βάση βέλτιστες 

πρακτικές και επιχειρηματική αριστεία στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Σταδιακά αναμένεται η 

αγορά B2C(επιχείρηση προς καταναλωτή) να διαμορφωθεί στα 5 δισεκατομμύρια € με πάνω 

από 4-5 εκατομμύρια online αγοραστές. Η συστηματική υιοθέτηση των ηλεκτρονικών 

προμηθειών στο Δημόσιο, η καθολική χρήση του ηλεκτρονικού τιμολογίου και των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών με το Δημόσιο αναμένεται να αναπτύξουν το Β2Β (επιχείρηση προς 

επιχείρηση) Ηλεκτρονικό Εμπόριο στους σημερινούς ευρωπαϊκούς μέσους όρους. 

Ήδη από το 2013 πάνω από 15.000 ελληνικές επιχειρήσεις εμπλέκονται σε Β2Β (επιχείρηση 

προς επιχείρηση) ηλεκτρονικές συναλλαγές με τους επιχειρηματικούς τους εταίρους. Αξίζει να 

σημειώσουμε ότι 6 εκατομμύρια Έλληνες πλέον χρησιμοποιούν το Internet, και τα 2/3 δια- 

θέτουν λογαριασμούς σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης. Ο μέσος εβδομαδιαίος 

χρόνος περιήγησης στο ίντερνετ  που αφιερώνει κάποιος στην Ελλάδα φθάνει τις 10 ώρες, ενώ 

καθημερινά πραγματοποιούνται πάνω από 500.000 αναζητήσεις στο Internet. Η δε χρήση του 

διαδικτύου μέσω κινητών συσκευών αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, 8 φορές ταχύτερα σε σχέση 

με τον αντίστοιχο ρυθμό διείσδυσης του διαδικτύου στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
27

 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2014 τρία στα δέκα άτομα ηλικίας 16 έως 74 

ετών που είναι χρήστες του διαδικτύου έκαναν κάποια ηλεκτρονική αγορά αγαθών ή υπηρεσιών. 

Οι προτιμήσεις των καταναλωτών για τις ηλεκτρονικές τους αγορές παρουσιάζονται για κάθε 

είδος ακολούθως: 

 Ρουχισμός 47,6%, 

 Ηλεκτρονικές συσκευές 26,3%. 

 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες (εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτου κλπ.) 18,5%, 

 Είδη οικιακής χρήσης 16,8%, 

 Εξαρτήματα και περιφερειακός εξοπλισµός ηλεκτρονικού υπολογιστή 15%, 

 Διαµονή σε καταλύµατα 12,4%. 

 Βιβλία (σε ηλεκτρονική ή µη µορφή), περιοδικά, εφηµερίδες 12,3%, 

 Εισιτήρια για εκδηλώσεις  11,6%, 

 Φάρµακα 9,7%, 
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 Λογισµικό για ηλεκτρονικό υπολογιστή 6,6%, 

 Είδη διατροφής 5,6%, 

 Ταινίες, µουσική 5,5%, 

 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών – Πληρωμές 2,4%, 

 Υλικό ηλεκτρονικής εκµάθησης 1,3%, 

 Μετοχές, οικονοµικές υπηρεσίες, ασφάλειες (κάθε είδους) 0,6%. 

Οι Έλληνες καταναλωτές επιλέγουν εγχώριες επιχειρήσεις για τις ηλεκτρονικές τους αγορές σε 

ποσοστό 75,2%, επιχειρήσεις άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 31,3% ενώ το 

17,9% επιλέγουν να προμηθευτούν τα προϊόντα τους από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
28

 

Για το πρώτο εννεάμηνο του έτους 2015, στις προτιμήσεις των Ελλήνων διαδικτυακών 

καταναλωτών κορυφαία ήταν τα παρακάτω, και τα ποσοστά χρήσης τους είναι άκρως 

εντυπωσιακά: 

 Εισιτήρια από αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ναύλωση οχήματος και άλλες 

τουριστικές υπηρεσίες  - 80% 

 Διαμονή σε τουριστικές περιοχές  - 69% 

 Αγορά εξαρτημάτων και περιφερειακών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές - 68% 

 Εισιτήρια για συναυλίες - 67% 

 Ρουχισμός και υποδήματα - 59% 

 Παραγγελία έτοιμου φαγητού - 49% 

Τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού εμπορίου που συνεισφέρουν στη «στροφή» αυτή των  

καταναλωτών και διατηρούν την προτίμησή τους σύμφωνα με κριτικές τους  είναι τα εξής:
 29

 

 Η ασφάλεια στον τρόπο πληρωμής  κατά 46% 

 Οι χαμηλότερες τιμές από τα φυσικά καταστήματα κατά 42% 

 Η εύκολη στη χρήση και στην ανακατεύθυνση ιστοσελίδα κατά 37% 

 Οι σαφείς όροι χρήσης  κατά 35% 

 Οι υψηλές κριτικές σε άλλες ιστοσελίδες κατά 32% 
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Κατά το έτος 2016 παρατηρήθηκε αύξηση περίπου 5 % κατά μέσο όρο στις κατηγορίες που 

αναφέρθηκαν παραπάνω με τις παραγγελίες έτοιμου φαγητού να εμφανίζουν την μεγαλύτερη 

αύξηση (10%) αφού εμφανίστηκαν και πιο προηγμένες υπηρεσίες παράδοσης και πληρωμής. 

Επιπλέον, αύξηση της τάξης του 9% καταγράφηκε στην πληρωμή λογαριασμών online (καίριας 

σημασίας ήταν οι δυσκολίες που επέφεραν τα capital controls), 7% αύξηση παρατηρήθηκε στις 

υπηρεσίες αγοράς/ενοικίασης οχημάτων και 6% αύξηση παρουσίασαν οι αγορές λιανεμπορίου 

(λόγω περισσότερων και μεγαλύτερων προσφορών). 

Ενδιαφέρουσα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι, επιπλέον, η αύξηση της προτίμησης των 

Ελλήνων καταναλωτών στα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα. 6 στους 10 καταναλωτές 

πραγματοποίησαν το 80% των ηλεκτρονικών αγορών τους από τοπικά e-shop, ενώ πέρυσι το 

ίδιο ποσοστό ήταν αρκετά μικρότερο. 

Ευχάριστο γεγονός αποτελεί το ότι η έρευνα διαπιστώνει ότι οι Έλληνες έχουν από τα 

υψηλότερα ποσοστά αγορών σε ευρωπαϊκή βάση από παγκόσμια e-shops με ποσοστό που 

αγγίζει έως και το 30%. 
30

 

 

4.3.2 Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA)  

 

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA) αποτελεί συντονιστικό όργανο των 

Ελληνικών Επιχειρήσεων, οι οποίες εμφανίζουν ηλεκτρονική δραστηριότητα. Ενημερώνει 

διαρκώς τις επιχειρήσεις αυτές για τις τελευταίες εξελίξεις και αποθηκεύει/δημοσιοποιεί 

στατιστικά στοιχεία που αφορούν την πρόοδο των επιχειρήσεων αυτών, με σκοπό τη λήψη 

αποφάσεων που τις αφορούν. Ο σύνδεσμος επιπλέον διασφαλίζει την αποδοχή και την τήρηση 

του Κώδικα Δεοντολογίας από όλες τις εταιρείες που είναι μέλη, προστατεύοντας έτσι και το 

καταναλωτικό κοινό. 

Ο κύριος σκοπός του GRECA είναι η διασφάλιση και η διατήρηση των κοινών συμφερόντων 

των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με αυτόν και γενικότερα του κλάδου του ηλεκτρονικού 
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εμπορίου. Ταυτόχρονα, σκοπεύει στην ανάδειξη των καλών πρακτικών των συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πελατών κατά τις αγορές τους από τα 

ηλεκτρονικά καταστήματα των επιχειρήσεων αυτών αλλά και γενικότερα στη χρήση ιστοτόπων 

που πληρούν τις απαραίτητες ηθικές προδιαγραφές, με βασικούς πυλώνες:    

1. Την ανάπτυξη σχέσεων αλλά και  πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μελών του και 

μεταξύ των μελών και του συνδέσμου, με απώτερο σκοπό την αμφότερη συμβολή  και 

εξέλιξη στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν , μέσω καλών πρακτικών. 

2. Τη συνεχή ενημέρωση των μελών του και τη διασφάλιση των τηρούμενων 

προδιαγραφών αναφορικά με το ηλεκτρονικό επιχειρείν. 

3. Την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στο ευρύ κοινό με τη στήριξη των φορέων 

που εμπλέκονται στον κλάδο. 

4. Τη συμβολή στην προστασία τόσο των μελών του, όσο και του καταναλωτικού κοινού 

προάγοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

προϊόντων. 
31

 

 

4.3.3 Μοντέλα εφαρμογής Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα 

 

Η αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου B2C στην Ελλάδα 

Το 2012 το 36% των χρηστών του ίντερνετ στην Ελλάδα πραγματοποίησαν αγορές μέσω του 

διαδικτύου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat. Συνολικά στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό είναι 59%, στοιχείο που δείχνει την ταχεία εξάπλωση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Αν και το ποσοστό στην Ελλάδα παραμένει χαμηλό σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ, 

παρατηρείται μεγάλη αύξηση σε σύγκριση με το 2008. Ειδικότερα, στην Ελλάδα το 2012 

αγόρασαν ρούχα και αθλητικά είδη μέσω Διαδικτύου το 15% των χρηστών Ιnternet, έναντι μόλις 

4% το 2008. Κρατήσεις για ταξίδια και διαμονή έκανε μέσω του Ιnternet το 15% των χρηστών 

στην Ελλάδα έναντι 6% το 2008, βιβλία και περιοδικά αγόρασε το 7% έναντι 5% το 2008. 
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Με βάση τη σχετική ετήσια έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, η ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εμπορίου B2C (επιχείρηση προς καταναλωτή) ήταν ιδιαίτερα υψηλή το 2012, 

καθώς 1,9 εκατομμύρια Έλληνες συνολικά αγόρασαν on-line προϊόντα ή υπηρεσίες αξίας 2,9 

δισεκατομμύρια ευρώ και έκαναν κατά μέσο όρο ετησίως 20 αγορές μέσω του Διαδικτύου 

συνολικής αξίας 1.600 ευρώ Άρα στους βασικούς δείκτες μέτρησης της on-line αγοράς είχαμε 

αύξηση το 2012 κατά 25-35%, ενώ στις συνολικές αγορές η αύξηση ήταν πάνω από 50% σε 

σχέση με το 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13: Αύξηση της έντασης των αγορών και του μεγέθους της online αγοράς το  2012 

σε  σύγκριση με το 2011 
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Το 2013 παρουσιάζεται μια ετήσια αύξηση του αριθμού των ηλεκτρονικών συναλλαγών της 

τάξης του 25-30%. Με βάση και τα στοιχεία της Eurostat, για το περίπου 2,5 εκατομμύρια 

Έλληνες χρήστες του διαδικτύου (περίπου το 40%) να αγοράσουν υπηρεσίες ή προϊόντα που θα 

πλησιάσουν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, η αγορά αυτή παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή, 

αφού οι συνολικές online αγορές B2C(επιχείρηση προς καταναλωτή) στην Ευρώπη θα 

ξεπεράσουν το 2013 τα 350 δισεκατομμύρια ευρώ.
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Το ηλεκτρονικό εμπόριο B2C (επιχείρηση προς καταναλωτή) παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη 

το 2014 στην Ελλάδα, διότι οι Έλληνες καταναλωτές αύξησαν τις online παραγγελίες τους κατα 

10%. Η ανάπτυξη είναι εμφανής και από τον αριθμό των online αγορών του, αφού από μια κάθε 

μήνα του 2013 αυξήθηκε σε τρεις κάθε δυο μήνες το 2014. 

Κατηγορίες με την μεγαλύτερη αύξηση το 2014 όσον αφορά τα ποσοστά των online αγοραστών 

είναι:
33

 

 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες 

 Εισιτήρια για εκδηλώσεις 

 Ασφάλειες 

 Παρα-φαρμακευτικά 

 Είδη λιανεμπορίου / S-M          

 

Η ετήσια έρευνα για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο B2C (επιχείρηση προς καταναλωτή) στην Ελλάδα 

του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών καταγράφει μία ουσιαστική ανάπτυξη το. Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο Οκτώβριος - 

Νοέμβριος 2015 και συμμετείχαν 1200 Έλληνες online αγοραστές. 

Όσον αφορά στους Έλληνες online αγοραστές, για πρώτη φορά το κινητό τηλέφωνο έχει 

ξεπεράσει το laptop με το 89% να το αναφέρει ως τρόπο πρόσβασης στο Internet, ενώ ο 

σταθερός Η/Υ είναι στην τέταρτη θέση με ποσοστό μόλις 60%. Επίσης, στους βασικούς λόγους 

χρήσης του Internet περιλαμβάνονται δυο υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις online αγορές: 

έρευνα online αγοράς & σύγκριση τιμών (74%) και online τραπεζική (57%) με μια σημαντική 

αύξηση +14% μονάδες από το 2014. Για το 25% των online αγοραστών οι αγορές μέσω Internet 

αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία (πάνω από το 50%) των συνολικών τους αγορών ενώ το 2014 

αυτό συνέβη μόνο για το 9% των online αγοραστών. 

Οι τρεις βασικοί λόγοι πραγματοποίησης online αγορών σχετίζονται με τιμές/προσφορές αφού 

αναφέρθηκαν στις πρώτες θέσεις: 
34
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 η εύρεση καλύτερων τιμών (66%), 

 η άμεση σύγκριση προϊόντων/τιμών (53% από 39% το 2014) 

 η εύκολη εύρεση προσφορών (38% από 30% το 2014). 

Το 2016 παρουσιάστηκε αύξηση 5% της έντασης των online αγορών σύμφωνα με έρευνα του 

Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN). Το 29% των αγοραστών πραγματοποιούν 

μία στις δύο αγορές online ενώ έξι στους δέκα αγοραστές επιλέγουν για τις ηλεκτρονικές τους 

αγορές ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα σε ποσοστό 80%. 

Το εύρος των προϊόντων και των υπηρεσιών για τις online αγορές των Ελλήνων καταναλωτών 

για το έτος 2016 (Δουκίδης, Φραϊδάκη, 2016) αναλυτικότερα :
35

 

 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες (84%) 

 Διαμονή σε καταλύματα (70%) 

 Εξαρτήματα και περιφερειακός εξοπλισμός (69%) 

 Εισιτήρια (69%) 

 Ένδυση/Υπόδηση (62%) 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο Β2Β (επιχείρηση προς επιχείρηση) στην Ελλάδα 

Υπολογίζεται ότι πάνω από 15.000 ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν οργανωμένα το Διαδίκτυο 

για τις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές. Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και 

αύξηση των επενδύσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τις ελληνικές επιχειρήσεις, εν μέσω 

οικονομικής κρίσης, κατέγραψε έρευνα του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2013. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η 

πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στο διαδίκτυο έχει φθάσει το 91%.Έξι στις δέκα 

εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους στην αρχή του 2013 είχε δική της ιστοσελίδα, προβάλλοντας τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ενώ 1 στις 2 μικρότερες εταιρείες έχει τη δική της ιστοσελίδα.  

Το 2012 το 6,1% των ελληνικών επιχειρήσεων δέχτηκαν online παραγγελίες που 

αντιπροσώπευαν το 7,5% του συνολικού τζίρου τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό (40%) αφορούσε 
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τον κλάδο ξενοδοχείων-εστίασης. Από την άλλη, οι ελληνικές επιχειρήσεις έκαναν οι ίδιες 

ηλεκτρονικές παραγγελίες σε ποσοστό 12,5%. Οι περισσότερες αφορούν τον κλάδο 

επιστημονικών, επαγγελματικών και τεχνικών δραστηριοτήτων. Όσον αφορά τις επενδύσεις σε 

νέες τεχνολογίες στην Ελλάδα, ο κλάδος «ενημέρωσης-επικοινωνίας» ξεχωρίζει με ποσοστό 

65%. Εκτιμάται ότι το 2013 περίπου 20.000 επιχειρήσεις διακίνησαν σχεδόν 12 εκατομμύρια 

ηλεκτρονικά τιμολόγια ετησίως συνολικής αξίας 5 δισεκατομμύρια €. 

Μέχρι το 2013 συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών έχουν αξιοποιηθεί τόσο από ιδιωτικές 

επιχειρήσεις όσο και από δημόσιους οργανισμούς. Στην Ελλάδα, πάνω από 1,5 εκατομμύρια 

παραγγελίες έχουν εκτελεστεί μέσω αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών συστημάτων προμηθειών 

την τελευταία δεκαετία, συνολικής αξίας κοντά στα 4 δισεκατομμύρια € με συμμετοχή 3.500 

εταιρειών. Σημειώνεται ότι το πλήθος των εγγεγραμμένων εταιρειών σε service providers που 

προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών ξεπερνά τις 5.000.
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4.3.4 Δικαιώματα καταναλωτών στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 

Η ραγδαία ένταξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην καθημερινότητα των καταναλωτών, 

δημιούργησε ως λογική συνέπεια την ανάγκη εδραίωσης των δικαιωμάτων των καταναλωτών. 

Έτσι ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενισχύσει την προστασία 

των διαδικτυακών καταναλωτών κατά τις αγορές τους,  θέτοντας πιο αυστηρούς, αλλά και 

απαραίτητους, κανόνες στην λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η 

Ελλάδα ήταν  η πρώτη χώρα εκ των ευρωπαϊκών που ενσωμάτωσε στη νομοθεσία της την 

κοινοτική οδηγία του κώδικα δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Τα καίρια σημεία που έχρηζαν διευθέτησης και νομοθετήθηκαν προς όφελος των καταναλωτών 

είναι τα ακόλουθα: 

- Ο καταναλωτής έχει προθεσμία  14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, ώστε να 

επιστρέψει προϊόντα ή να αιτηθεί επιστροφή χρημάτων πλήρους ποσού για συναλλαγές 
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που πραγματοποιήθηκαν μέσω Ίντερνετ, email, φαξ, τηλεφώνου ή οποιουδήποτε άλλου 

τρόπου εξαιρούμενου του φυσικού καταστήματος. Ο προμηθευτής, δε,  από την πλευρά 

του οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής 

εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε από τον 

καταναλωτή ότι υπαναχωρεί.  

- Ο προμηθευτής πρέπει να έχει παραδώσει τα προϊόντα που έχει παραγγείλει ο πελάτης 

εντός μέγιστο 30 ημερών από την παραγγελία του, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί άλλη 

ημερομηνία παραλαβής και υπάρχει ρητή έγγραφη δήλωση αυτού. 

- Σε περίπτωση επιστροφής, ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας του 

προϊόντος υπό την προϋπόθεση ότι  ο ίδιος προέβη σε κακή χρήση ή καταστροφή αυτού. 

- Οι πωλητές υποχρεωτικά πρέπει να ενημερώνουν λεπτομερώς τους καταναλωτές για τις 

χρεώσεις πέραν της αξίας των προϊόντων και συνολικό κόστος της παραγγελίας τους, 

προτού επιβεβαιωθεί η χρέωση για αυτά. 

- Είναι υποχρεωτική η σαφής γραπτή ενημέρωση του καταναλωτή για το ποιος 

επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής/επιστροφής σε περίπτωση επιστροφής του 

προϊόντος. 

- Απαγορεύονται τα  προσημειωμένα εικονίδια επιλογής στις ιστοσελίδες , από τα οποία 

προκύπτουν ενισχυτικές χρεώσεις για τον καταναλωτή.
37

 

Οι αντίστοιχοι κανόνες που αφορούν το φυσικό εμπόριο είναι σαφώς πιο προσαρμοσμένοι 

στις ανάγκες των καταναλωτών, εφόσον αρκεί να σκεφτούμε πόσες εκατονταετίες ιστορία 

έχει αυτό. Ως συνέπεια, είναι αναμενόμενες συνεχείς αλλαγές και φυσικά προσθήκες στους 

ανωτέρω όρους , καθώς ο αριθμός των διαδικτυακών αγοραστών αυξάνεται εκθετικά. 
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4.3.5 Δείκτες της Eurostat για την καταναλωτική συμπεριφορά Ελλάδας τα τελευταία 

χρόνια 

 

Τα ποσοστά των χρηστών του διαδικτύου της Ελλάδας συγκριτικά με την Ευρώπη μέσω της 

έρευνας της eurostat τα τελευταία δέκα χρόνια αναγράφοντα στον παρακάτω πίνακα : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1: Ποσοστό χρηστών διαδικτύου 

 

 

Χρονολογία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ευρώπη 60 64 67 71 73 75 77 80 81 84 

Ελλάδα 36 41 45 46 53 56 61 65 68 70 

Πίνακας 1: Ποσοστιαία χρήση διαδικτύου 
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Τα ποσοστά των διαδικτυακών αγορών των καταναλωτών της Ελλάδας σε σύγκριση με την 

Ευρώπη μέσω της έρευνας της eurostat την τελευταία δεκαετία αναγράφονται στον παρακάτω 

πίνακα : 

 

 

 

Γράφημα 2 :Ποσοστό διαδικτυακών αγορών καταναλωτών 

 

Τα ποσοστά των αγορών που πραγματοποιήθηκαν από επιχειρήσεις μέσω του ηλεκτρονικού 

εμπορίου στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ευρώπη μέσω της έρευνας της eurostat τα τελευταία 

επτά χρόνια αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Χρονολογία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ευρώπη 23 23 28 31 33 35 38 41 43 46 

Ελλάδα 5 6 8 9 13 16 17 20 24 23 

Πίνακας 2: Ποσοστό διαδικτυακών αγορών καταναλωτών  
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Γράφημα 3 : Ποσοστό διαδικτυακών αγορών από επιχειρήσεις 

Τα ποσοστά των πωλήσεων που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις μέσω του ηλεκτρονικού 

εμπορίου στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ευρώπη μέσω της έρευνας της eurostat τα τελευταία 

επτά χρόνια αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα : 
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Χρονολογία 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ευρώπη 37 35 34 37 38 40 42 

Ελλάδα 13 13 9 20 14 11 15 

Πίνακας 3: Ποσοστό διαδικτυακών αγορών από επιχειρήσεις 

Χρονολογία 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ευρώπη 13 13 14 14 15 17 18 

Ελλάδα 9 6 7 8 9 6 10 

Πίνακας 4: Ποσοστό πωλήσεων από επιχειρήσεις 
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Γράφημα 4: Ποσοστό πωλήσεων από επιχειρήσεις 

 

Τα ποσοστά των καταναλωτών που αντιμετώπισαν πρόβλημα στην αγορά ή πώληση προϊόντων 

μέσω του διαδικτύου στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ευρώπη μέσω της eurostat αναγράφονται 

στον παρακάτω πίνακα :  
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Πίνακας 5: Ποσοστό καταναλωτών που αντιμετώπισαν πρόβλημα 
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Γράφημα 5: Ποσοστό καταναλωτών που αντιμετώπισαν πρόβλημα 

 

4.3.6 Επιτυχημένες Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα 

 

Σε πρόσφατη ημερίδα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσιάστηκαν μελέτες περίπτωσης και επιτυχημένες επιχειρηματικές 

πρακτικές στελεχών ελληνικών εταιριών που διαπρέπουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Κάποιες 

από αυτές είναι οι εξής: 

 E-shop.gr: Εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση περίπου 90.000 επισκέπτες και μάλιστα, 

λόγω της πολιτικής που ακολουθεί, τα τελευταία 5 χρόνια έχει κατά μέσο όρο 100% 

αύξηση πωλήσεων. Το σύνολο των παραγγελιών προέρχονται κατά 50% από το internet, 

20% τηλεφωνικώς και 30% από τα φυσικά καταστήματα.  

 

 Airtickets.gr: Αυτό το πρακτορείο τουρισμού, που δραστηριοποιείται αποκλειστικά 

διαδικτυακά παρέχει ταξιδιωτικές υπηρεσίες όπως κρατήσεις αεροπορικών θέσεων και 

ξενοδοχείων. Έχει 120.000 εγγεγραμμένους χρήστες ενώ το site δέχεται καθημερινά 

25.000 διαφορετικούς επισκέπτες. Περιλαμβάνει 185 αεροπορικές εταιρείες, 70.000 

περιπτώσεις ξενοδοχειακών καταλυμάτων  και οι κρατήσεις μέσω αυτού ξεπερνούν τις 

7.500 το μήνα. 
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   Πλαίσιο: Η πιο επιτυχημένη από τις επιχειρήσεις που μελετήθηκαν. Έχοντας συνολικές 

πωλήσεις 410 εκατομμύρια ευρώ, μόνο από την ηλεκτρονική της πλατφόρμα  η εταιρία 

εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 67.000 επισκέπτες ενώ σε ημέρες αιχμής ξεπερνά τους 

130.000 επισκέπτες. Το 75% των διαδικτυακών επισκεπτών αγοράζουν ύστερα από 

online σύγκριση τιμών και αξιολογήσεων από το φυσικό κατάστημα και 

οι διαδικτυακοί αγοραστές αγγίζουν τους 290.000. Πέραν του καταστήματος που 

εξυπηρετεί καταναλωτές, το Πλαίσιο διαθέτει και  το plaisiob2b.gr  το μεγαλύτερο 

ηλεκτρονικό κατάστημα για επιχειρήσεις όπως και το  myplasio.gr  που προσφέρει 

αποκλειστικά προσωποποιημένες λύσεις για τους πελάτες του. 
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Κεφάλαιο 5: Μελέτη περίπτωσης επιχείρησης  

  

5.1 Η επιχείρηση Δραγατσίκας  ΕΠΕ  

 

Η επιχείρηση Δραγατσίκας ΕΠΕ βρίσκεται στην πόλη της Κοζάνης σε κεντρική οδό και το 

κατάστημα αποτελείται από πέντε ορόφους. Δραστηριοποιείται στο τομέα των λευκών ειδών,  

ειδών ένδυσης και εσωρούχων και έχει ενεργή παρουσία στην αγορά της πόλης με σημαντική 

απήχηση στους καταναλωτές. Αν και το φυσικό κατάστημα έχει εδραιωθεί στην προτίμηση των 

πελατών του, η Δραγατσίκας ΕΠΕ εντάχθηκε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δημιουργώντας το 

ηλεκτρονικό του κατάστημα του οποίου η αντίστοιχη ιστοσελίδα είναι 

https://www.dragatsikas.gr/el/ το 2015. Για την υποστήριξη του ηλεκτρονικού καταστήματος 

υπάρχει μέριμνα αποθήκης 1500 τ.μ. και συνεχής ενημέρωση stock προκειμένου να είναι πλήρος 

λειτουργικό και έγκυρο. 

Το μοντέλο εφαρμογής ηλεκτρονικού εμποριόυ στο οποίο υπάγεται η επιχείρηση Δραγατσίκας 

ΕΠΕ είναι το επιχείρηση-προς-καταναλωτή (B2C) δηλαδή οι πωλήσεις γίνονται απευθείας στους 

καταναλωτές και οι τιμές των εμπορευμάτων είναι λιανικές.  

Λόγω της φύσης των εμπορευμάτων το φυσικό κατάστημα επισκέπτονται σε πολύ μεγάλο 

ποσοστό γυναίκες. Αξιοσημείωτο είναι όμως ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιείται 

εξίσου από άντρες και γυναίκες, με τις περισσότερες αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 

στιγμής απο κινητά τηλέφωνα (smartphones). Ακολουθούν με μεγάλο ποσοστό οι αγορές από 

tablet και στην τελευταία θέση βρίσκονται οι αγορές μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Αναφορικά με τους τρόπους πληρωμής που επιλέχθηκαν από τους διαδικτυακούς καταναλωτές 

του συγκεκριμένου καταστήματος, πρώτος σε προτίμηση είναι η πληρωμή με αντικαταβολή, 

καθώς όπως αναλύσαμε και παραπάνω η πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα δεν έχει 

κερδίσει  ακόμη την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Δεύτερος τρόπος που επιλέχθηκε είναι η 

αποπληρωμή της παραγγελίας μέσω PayPal, μία εταιρία που λειτουργεί ως μεσολαβητής μεταξύ 

πελάτη και επιχείρησης προκειμένου να διασφαλίσει την απόκρυψη των τραπεζικών στοιχείων 

του πελάτη από τρίτους. Τέλος, σε μικρό ποσοστό επιλέχθηκε και η πληρωμή με πιστωτική και 

χρεωστική κάρτα.  

https://www.dragatsikas.gr/el/
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Σχετικά με τα κέρδη που προέκυψαν για την επιχείρηση από τις πωλήσεις μέσω του 

ηλεκτρονικού καταστήματος από την δημιουργία του έως σήμερα τα στοιχεία που συλλέξαμε 

είναι τα εξής :  

 Το έτος 2015 τα ετήσια κέρδη απο τη χρήση ηλεκτρονικού εμπορίου ανήλθαν στα 7500 

ευρώ. 

 Το έτος 2016 υπήρξε σημαντική αύξηση με τα κέρδη να αγίζουν τα 12000 ευρώ. 

 Το έτος 2017 (τρέχον) τα κέρδη του πρώτου εξαμήνο είναι ελαφρώς αυξημένα 

συγκριτικά με το αντίστοιχα εξάμηνα των ετών 2015 και 2016 με πιιθανότητα ναι 

κυμαίνονται στα 14500 ευρώ στο τέλος του έτους. 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζονται σχηματικά τα παραπάνω στοιχεία : 

 

 

  

Γράφημα 6: Κέρδη από ηλεκτρονικές πωλήσεις ανά έτος 

 

Η αυξανόμενη απήχηση του ηλεκτρονικού καταστήματος οφείλεται στην προσπάθεια της 

επιχείρησης να ανανεώνει τους κωδικούς των διαθέσιμων προϊόντων και τη διαθέσιμη ποσότητα 
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από το καθένα. Επιπλέον αν και οι καταναλωτές αποφεύγουν την εξ’ αποστάσεως αγορά 

προϊόντων που κρίτηρίο επιλογής τους είναι το χρώμα, το μέγεθος και η υφή, η συγκεκριμένη 

επιχείρηση έχει φροντίσει οι φωτογραφίες των προϊόντων και οι περιγραφές τους αντιστοιχούν 

πλήρως στην πραγματικότητα. 

Σαν τρόπο ηλεκτρονικού μάρκετινγκ για το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει επιλεγεί η προώθησή 

του στην ιστοσελίδα skroutz.gr, που αποτελεί μία συγκεντρωτική βάση που εμφανίζει 

μεμονωμένα προϊόντα, σε ποιο κατάστημα είναι διαθέσιμα, την τιμή τους και τα έξοδα 

αποστολής και μέσω google adwords το οποίο όμως έχει μεγαλύτερο κόστος αλλά ταυτόχρονα 

ανακατευθύνει το χρήστη απευθείας στην ιστοσελίδα του καταστήματος. 

 

5.2 Η πλατφόρμα cs cart  

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης δημιουργήθηκε μέσω της πλατφόρμας cs cart. Η cs 

cart είναι μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν 

διαδικτυακά σε προνομιακή τιμή, προσφέρει εγκατάσταση μέσω διαδικτύου και είναι εξ΄ 

ολοκλήρου ανοιχτού κώδικα. Οι χρήστες-διαχειριστές των ηλεκτρονικών καταστημάτων 

μπορούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες της πλατφόρμας να 

ανεβάσουν μεγάλο αριθμό κατηγοριών, προϊόντων και εικόνων και να εξάγουν ποσοστά 

πωλήσεων και προφίλ χρηστών προκειμένου να βελτιώσουν τη διαδικτυακή τους οντότητα.Ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα  της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι ότι δεν απαιτείται καμία γνώση 

προγραμματισμού για την χρήση, την εγκατάσταση και τη διαχείριση της. 

Η πλατφόρμα είναι βασισμένη στη γλωσσα προγραμματισμού Smarty που ανήκει στην 

κατηγορία των PHP/CSS γλωσσών και δίνει έμφαση στην εμφάνιση. Προσφέρει εύκολη και 

γρήγορη προσθήκη πολλαπλών αντικειμένων, το πρόγραμμα περιήγησης αρχείων και ο εκδότης 

προτύπων χρησιμοποιούν τεχνολογίες AJAX, εξασφαλίζει δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων 

κάθε πτυχής του ιστότοπου ηλεκτρονικού εμπορίου σε πραγματικό χρόνο και παρέχει 

ενσωματωμένο εργαλείο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας / επαναφοράς δεδομένων. 

Επιπλέον διαθέτει ευέλικτη οργάνωση του πληροφοριακού μέρους του webshop, ικανότητα 

συλλογής στατιστικών δεδομένων και περιορισμούς πρόσβασης βάσει IP. Στην παρακάτω 
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εικόνα εμφανίζεται ένα παράδειγμα του κώδικα css, στο οποίο ο διαχειριστής μπορεί να 

μεταβάλλει γραμματοσειρά, περιθώρια και χρώματα στην προσωπική του πλατφόρμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ρυθμίσεις που αφορούν την ασφάλεια της πλατφόρμας περιλαμβάνουν πλήρη υποστήριξη και 

ασφαλη διαχειριστική πρόσβαση μέσω HTTPS / SSL. Με τον ίδιο τρόπο εξασφαλίζεται το 

ασφαλές check out και οι σελίδες προφίλ πελατών. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι 

προστατευμένη με κωδικό και οι κωδικοί πρόσβασης των πελατών είναι κρυπτογραφημένοι 

MD5 στη βάση δεδομένων, ελέγχονται πάντα για λόγους ασφαλείας και σαν μέτρο αυξημένης 

προστασίας αποστέλλονται αυτοματοποιημένα περιοδικά αιτήματα για αλλαγές στο 

διαχειριστικό κωδικό πρόσβασης. 

Η πλατφόρμα είναι πολύ χρηστική αφού το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών αποθηκεύεται 

στη βάση δεδομένων για μελλοντική αναφορά και κάθε πελάτης μπορεί να έχει απεριόριστο 

αριθμό προφίλ. Οι εγγεγραμμένοι πελάτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να επεξεργαστούν τα 

στοιχεία του λογαριασμού τους και να έχουν πρόσβαση στο ιστορικό των παραγγελιών τους. 

Αναφορικά με το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ που προσφέρει η πλατφόρμα cs cart, παρέχει 

ταχυδρομικά ή μέσω e-mail πιστοποιητικά δώρου στους πελάτες των ηλεκτρονικών 

καταστημάτων, φιλτράρει τα εμφανιζόμενα προϊόντα με βάση τις προτιμήσεις των καταναλωτών 

Εικόνα 15: Παράδειγμα δυνατότητας αλλαγών λόγω ανοιχτού κώδικα 
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και προτείνει προϊόντα σχετικά με αυτές. Επιπρόσθετα δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή του 

κάθε ηλεκτρονικού καταστήματος να κάνει χρήση πληθώρας προωθητικών ενεργειών. 

Εμφανίζει τα best sellers του κάθε καταστήματος, κριτικές και αξιολογήσεις για όλα τα προϊόντα 

και δημοσκοπήσεις για να εξαχθούν συμπεράσματα για τα πιο δημοφιλή προϊόντα. 
39

 

 

Επίλογος 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέξαμε και παραθέσαμε στην εργασία μας, δε θα ήταν 

υπερβολή να θεωρήσουμε ότι σε λίγα χρόνια το ηλεκτρονικό εμπόριο θα μπορεί να καλύψει το 

σύνολο των αναγκών των σύγχρονων καταναλωτών, τόσο σε προϊόντα, όσο και σε υπηρεσίες. 

Τα ζητήματα που προκύπτουν μπορούν να γίνουν διαχειρίσιμα με τη βοήθεια της πολιτείας και 

τη συνεργασία σε ανθρώπινο επίπεδο. Η κύρια πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει είναι 

να κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού, αυξάνοντας τα μέτρα 

ασφαλείας, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων και εντάσσοντας την αμεσότητα 

και την επικοινωνία σε όλους τους ιστοτόπους των επιχειρήσεων. Βέβαια, είναι σαφές ότι δεν 

μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τα φυσικά καταστήματα, καθώς ο άνθρωπος σαν ον 

κοινωνικό έχει ανάγκη να συνδυάζει τις αγορές αγαθών και την αναζήτηση υπηρεσιών με εκ του 

σύνεγγυς επαφές με άλλους ανθρώπους. Δεδομένου, όμως, του τρόπου ζωής (ειδικά του 

αστικού) των καταναλωτών, που απαιτεί αποτελεσματικότητα σε λίγο χρόνο, το ηλεκτρονικό 

εμπόριο μπορεί να «λύσει τα χέρια» σε αυτούς που θα το εντάξουν στην καθημερινότητά τους. 
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